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การวิ จ ัย ในครั้ งนี้ ผู ้วิ จ ัย มี ค วามสนใจที่ จ ะศึ ก ษาถึ ง กลยุ ท ธ์ ก ารสื่ อ สารของผู ้ผ ลิ ต ช่ อ ง
Gutumdai เพื่ อสร้ างรายได้ผ่านเว็บ ไซต์ Youtube ในรู ปแบบรายการโทรทัศน์ โดยมีจุดประสงค์
ดังนี้ 1) เพื่อศึ กษาถึ งกลยุทธ์และทัศนคติในการสื่ อสารเพื่อสร้ างรายได้ผ่านเว็บไซต์ Youtube ใน
รู ปแบบรายการโทรทัศน์ 2) เพื่อศึกษาถึงที่มาของรายได้ในการผลิ ตรายการโทรทัศน์ผ่านเว็บไซต์
Youtube จากโปรแกรมพันธมิตร Youtube 3) เพื่อศึกษาถึงปั ญหาและอุปสรรคในการสร้างรายได้
ผ่ า นเว็ บ ไซต์ Youtube โดยใช้ ร ะเบี ย บวิ จ ัย แบบผสม (Mixed Method) การวิ จ ัย เชิ ง คุ ณ ภาพ
(Qualitative Research) แบ่งออกเป็ น 2 วิธีในการเก็บข้อมู ล ได้แก่ การสัมภาษณ์ แบบเจาะลึ ก (InDepth Interview) โดยมีผูใ้ ห้ขอ้ มูลคือผูผ้ ลิ ตรายการภายในช่ อง 2 คน และการวิเคราะห์ตวั บทของ
รายการ (Textual Analysis ) ในส่ วนของการวิจยั ในเชิ งปริ มาณ (Quantitative Research) ผูว้ ิจยั ได้ทา
การวิ เคราะห์ เนื้ อหา (Content Analysis) จากการรั บ ชมรายการช่ อ ง Gutumdai โดยใช้ ต าราง
ถอดรหัส (Coding Sheet) ในการเก็ บ ข้อมู ล และ รายงานจากโปรแกรม Youtube Analytics ช่ อ ง
Gutumdai ซึ่ งระยะเวลาในการเก็บข้อมูลอยูใ่ นระหว่างเดือนมีนาคม ถึง เดือนเมษายน พ.ศ. 2559
ผลการวิจยั เชิ งพบว่าผูผ้ ลิ ตรายการโทรทัศน์ช่อง Gutumdai มีทศั นคติต่อสื่ อออนไลน์และ
Youtube ในเชิ งบวก โดยพบเห็ นว่า Youtube สามารถสร้างชื่ อเสี ยงให้กบั ตนได้และสามารถทาให้
รายการที่ ตนผลิ ตออกไปสู่ สายตาผูช้ มได้ง่ายกว่าสื่ อเก่ า (Traditional Media) อี กทั้งสามารถสร้ าง
รายได้ให้กบั ผูผ้ ลิ ตและยังพบว่าเนื้ อหารายการภายในช่องส่ วนใหญ่น้ นั ยึดข้อเท็จจริ ง (Facts) และ
ข้อ มู ล จากผู ้ช มเป็ นแกนหลัก ในการน าเสนอ 2 ทาง คื อ การโหวต (Vote) และความคิ ด เห็ น
(Comment) โดยพบว่ากลยุทธ์การสื่ อสารเพื่อสร้างรายได้ที่มีประสิ ทธิ ภาพในการสื่ อสารของช่ อง
Gutumdai มี 4 กลยุทธ์ คือ 1) การนาเสนอเนื้ อหามีลกั ษณะสั้นเรี ยบง่าย (Keep it Short and Simple)

(4)
2) การนาเสนอเนื้ อหาในรายการที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มผูช้ ม 3) การนาเสนอเนื้ อหาที่กาลังเป็ นที่พูดถึ ง
หรื อ Talk of the Town ในขณะนั้น 4) การให้ความบันเทิงและสนุกแก่ผชู ้ มโดยใช้ผดู ้ าเนิ นรายการที่
มีชื่อเสี ยง ซึ่ งทาให้เกิ ดรายได้จากโปรแกรมพันธมิ ตร Youtube ให้กบั ผูผ้ ลิ ต 2 ส่ วน ได้แก่ รายได้
จากโฆษณา และรายได้จาก Paid Subscription โดยผูผ้ ลิตได้รับรายได้จากโฆษณามากที่สุด คิดเป็ น
ร้อยละ 99.9 และรายได้จาก Paid Subcription มีเพี ยงร้ อยละ 0.01 เท่ านั้น โดยพบว่าประเภทของ
โฆษณาที่สร้างรายได้มากที่สุด 3 อันดับ คือ โฆษณาวีดีโอแบบข้ามได้ในรู ปแบบประมูล โฆษณา
แบบดิสเพลย์ในรู ปแบบประมูล และ โฆษณาวีดีโอแบบข้ามได้ในรู ปแบบสงวนไว้ ตามลาดับ และ
พบว่ า ประเทศที่ ส ามารถสร้ า งรายได้ใ ห้ ช่ อ ง Gutumdai มากที่ สุ ด 3 อัน ดับ คื อ ประเทศไทย,
สหรัฐอเมริ กา เกาหลี และการสร้างรายได้จาก Paid Subscription สามารถสร้างรายได้จากผูช้ มใน
ประเทศสหรั ฐ อเมริ ก าเท่ า นั้ น และพบว่ า มี ปั ญ หาและอุ ป สรรคในการสร้ า งรายได้ 3 ข้อ คื อ
1) อุปกรณ์ ในการผลิ ตรายการโทรทัศน์ที่มีไม่เพียงพอในช่ วงเริ่ มแรก 2) ความคิดสร้างสรรค์ที่จะ
ผลิตรายการตอนใหม่ๆที่จะหมดไป 3) การตรวจสอบลิขสิ ทธิ์ จากระบบ Content ID ที่ไม่ชดั เจน
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The objective of this research are 1) To Study the communication strategy and producer
attitude for profit-making through Youtube 2) To study the source of the revenue from Youtube
Partner Program 3) To study problems and obstacles in profit making through Youtube.
From the research we found the producer have a positive attitude for online media and
Youtube because Youtube can give them a fame and Youtube can make the TV show spread-out
widely to audience easier than the traditional media, also can make a profit to the producer.
Moreover, the content in Gutumdai channel focus on the content that come from audience in 2
ways which are voting and commenting. The 4 communication strategies that effective for
Gutumdai channel are 1) Keep it short and simple 2) The content that related to audience 3) Talk
of the town content 4) Entertaining by use famous guest. The most revenue source for Gutumdai
channel come from the advertisement on Youtube 99.9 percent while the revenue from paid
subscription is just 0.01 percent. The type of Youtube advertisement that making the most
revenue is skippable video ads from auction. Second is display ads from auction, third is
skippable video ads.The revenue of Gutumdai channel mostly come from Thailand’s audience,
United States of America’s audience and Korea’s audience. And the revenue from paid
subscription can gain with audience from United States of America only. In addition, producer of
Gutumdai channel have 3 problems and obstacles in profit making through Youtube they are
1) Low quality production equipment 2) Creativity for new TV show 3) Youtube copyright
inspection is not clear.
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บทที่ 1
บทนา
1.1 ทีม่ าและความสาคัญ
ในตั้งแต่ ช่ วงศตวรรษที่ 19 เป็ นต้น มา เทคโนโลยี ก ารสื่ อ สารได้เปลี่ ย นแปลงไปอย่า ง
รวดเร็ วเมื่ อมีการเข้ามาของระบบเครื อข่ายที่ เรี ยกว่าอินเตอร์ เน็ ต (Internet) ที่สามารถสื่ อสารและ
เชื่ อมโยงไปทุกที่บนโลกในเวลาเพียงพริ บตาเดี ยวเท่านั้น ซึ่ งอินเทอร์ เน็ตได้เปลี่ยนวิถีการทางาน
การสื่ อสาร รวมถึ งการใช้ชีวิตประจาวันเรื่ อยมาจนถึ งทุกวันนี้ เป็ นผลให้ทาให้เกิ ดสื่ อใหม่ (New
Media) ที่ เกิ ด ขึ้ น จากเทคโนโลยีแ ละเป็ นทางสื่ อ ทางเลื อ กใหม่ (Alternative Channel) ส าหรั บ
ผูบ้ ริ โภคสื่ อในยุคสมัยนี้จึงทาให้คนรุ่ นใหม่หนั มาใช้อินเทอร์ เน็ตมากขึ้น และจากการสารวจจานวน
การใช้อินเทอร์ เน็ตในประเทศไทยจาก สานักงานสถิ ติแห่ งชาติ (สสช.) (2559) ในปี พ.ศ. 2549 มี
ผูใ้ ช้อินเทอร์ เน็ต 8,465,823 คนและในปี พ.ศ. 2558 ได้เพิ่มจานวนผูใ้ ช้อินเทอร์ เน็ตเป็ น 24,592,299
โดยสารวจจากสมาชิกในครัวเรื อนที่มีอายุต้ งั แต่ 6 ปี ขึ้นไป และยังมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอยูต่ ลอดเวลา
ซึ่ งตอกย้ าวิถีชีวติ ของคนในยุคสมัยใหม่ที่นิยมพึ่งพาอินเทอร์ เน็ตและเทคโนโลยีสื่อใหม่มากขึ้น ไม่
เพียงแต่ความหลากหลายของประเภทสื่ อหลังจากที่ อินเทอร์ เน็ตเข้ามา แต่ช่องทางการสื่ อสารใน
รู ป แบบออนไลน์ ยงั แทรกซึ ม เข้าไปจนเป็ นส่ วนหนึ่ งของวิถีชีวิตคนยุคใหม่ที่ ตอ้ งมี อุป กรณ์ การ
สื่ อสารติดตัวอยูเ่ สมอ เช่น Smart Phone Tablet เป็ นต้น
ปั จจุบนั ผูผ้ ลิตเนื้ อหา (Content Creator) และนักการตลาด (Marketer) ให้ความสนใจสื่ อใน
รู ปแบบใหม่มากกว่าสื่ อรู ปแบบเก่ามากเพราะมีหลักฐานที่บ่งชี้ วา่ ประสิ ทธิ ภาพของการสื่ อสารใน
รู ปแบบดั้งเดิมน้อยลงเนื่ องจากพฤติกรรมในการรับสื่ อของผูบ้ ริ โภคนั้นเริ่ มเปลี่ยนไป ผูค้ นเริ่ มขจัด
ข้อความหรื อสิ่ งที่ ตนไม่ต้องการรั บ ออกไป นอกจากนี้ สื่ อใหม่ยงั สามารถระบุ ถึงผูใ้ ช้ได้รวมถึ ง
พฤติกรรมการใช้สื่อในรู ปแบบที่ไม่สามารถกระทาได้ในอดีต ทาให้ผผู ้ ลิตเนื้ อหาและนักการตลาด
สามาถนาข้อมูลส่ วนนี้เพื่อใช้ในการวางแผนการสื่ อสารได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพมากขึ้น (Wertime &
Fenwick, 2008)
เมื่ อพูดถึ งสื่ อใหม่น้ นั ไม่ได้หมายถึ งสื่ อรู ป ลักษณ์ ใหม่เพียงอย่างเดี ยว แต่สื่อดั้งเดิ มอย่าง
วิท ยุ สิ่ ง พิ ม พ์และโทรทัศ น์ ได้ป รั บ เปลี่ ย นจากระบบอนาล็ อ คไปสู่ ดิ จิต อลด้วยเช่ น กัน ซึ่ งสื่ อ
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โทรทัศน์ในประเทศไทยเพิ่ งได้เปลี่ ยนระบบออกอากาศโทรทัศ น์ เป็ นระบบดิ จิตอลตั้งแต่เดื อน
เมษายน พ.ศ.2557 (“กสทช. ทดลองออกอากาศที วี ดิ จิ ต อล,” 2557) ซึ่ งโทรทั ศ น์ ผ่ า นการ
เปลี่ยนแปลงมาหลายยุคหลายสมัย ตั้งแต่การเกิดขึ้นมาของโทรทัศน์ การพัฒนาเคเบิลทีวี จนกระทัง่
การเปิ ดช่ อ งใหม่ ๆ รายการรู ป แบบใหม่ ๆ และสถานี โทรทัศ น์ ผ่ านอิ น เทอร์ เน็ ต หรื อ ไอพี ที วี
(Internet Protocol Television) ที่ เป็ นบริ การสถานี โ ทรทัศ น์ ใ นโลกออนไลน์ ซึ่ งท าให้ ผู ้ช มมี
ทางเลื อกรั บ ชมอย่างไร้ ขี ดจากัด และไม่ ต้องเป็ นฝ่ ายรั บ เหมื อนในอดี ต ที่ ส ถานี โทรทัศ น์ เป็ นผู ้
เลือกสรรรายการให้กบั ผูช้ ม และการเข้ามาของอินเทอร์ เน็ ต และ IPTV ทาให้การรับชมรายการ
โทรทัศน์จะไม่เหมื อนเดิ มอี กต่อไปเพราะมี ลูกเล่ นเพิ่มขึ้นอี กมากมาย เช่ น ผูช้ มสามารถเลื อกชม
โทรทัศ น์ ในเวลาที่ ตนต้องการได้แทนที่ จะรั บ ชมตามเวลาที่ ส ถานี ก าหนด และสามารถสื บ ค้น
เนื้ อ หาที่ ต้อ งการจะดู ไ ด้ อี ก ทั้ง ยัง สามารถส่ งความคิ ด เห็ น ผ่า นเว็บ ไซต์ร ะหว่างรั บ ชมรายการ
โทรทัศน์ได้ (Wertime & Fenwick, 2008)
ดังนั้นสื่ อกระแสหลักต่างๆ ทั้งวิทยุ หนังสื อพิมพ์ นิ ตยสาร โทรทัศน์ นั้นได้หันมาสนใจ
การนาเสนอข้อมู ลข่าวสารผ่านเครื อข่ายสังคมออนไลน์ม ากขึ้ น ซึ่ งเป็ นเครื่ องมื อชั้นยอดในการ
เผยแพร่ ข่ า วสารได้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและหลากหลาย เช่ น เฟชบุ๊ ค (Facebook) ทวิต เตอร์
(Twitter) มายสเปซ (Myspace) อินสตาแกรม (Instagram) และ ยูทูบ (Youtube) เป็ นต้นอีกทั้งยัง
สามารถตอบโต้กนั ได้ทนั ทีในรู ปแบบของ Web 2.0 ซึ่ งผูร้ ับไม่ใช่มีหน้าที่แค่รับสารเพียงอย่างเดียว
แต่ยงั สามารถเป็ นผูส้ ่ งสารได้อีกด้วย และสิ่ งเหล่านี้ ทาให้เกิดชุมชนออนไลน์ต่างๆ ขึ้นมา (Wertime
& Fenwick, 2008)
Youtube ซึ่ งเป็ นเครื่ องมือที่สังคมออนไลน์ที่นิยมใช้กนั มากเนื่องจากสามารถสื่ อสารได้ท้ งั
ภาพและเสี ยงโดยเป็ นเว็ บ ไซต์ ที่ ใ ห้ ผู ้ใ ช้ ง านสามารถอัพ โหลด (Upload) และดาวน์ โ หลด
(Download) วีดีโอผ่านเว็บไซต์ ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2548 และอยูใ่ นการดาเนิ นงานโดย
กูเกิ้ล (Google) นอกจากนี้ Youtube ยังสามารถเปิ ดได้โดยเว็บไซต์ทวั่ ไป โดยนาลิงค์ไปวางไว้ใน
เว็บไซต์ต่างๆอี กทั้ง Youtube ยังเป็ นการให้บริ การวีดีโอแบบไม่มีค่าใช้จ่าย (Free Video Sharing)
ซึ่ งใน Youtube นั้นมีท้ งั วีดีโอที่ ทาขึ้ นโดยมือสมัครเล่นจนไปถึ งมืออาชี พ Youtube จึงนับเป็ นสื่ อ
ใหม่ (New Media) อี ก ประเภทหนึ่ งแต่ ยงั มี ค วามเป็ นสื่ อสารมวลชน (Mass Communication) อี ก
ด้วย (ธัญธัช นันท์ชนก, 2558)
เพราะอย่างนั้นท าให้อุตสาหกรรมโทรทัศ น์ ปัจจุบนั นั้นต้องปรั บ ตัวเพราะว่าพฤติ กรรม
ผู ้บ ริ โ ภคในการดู ร ายการโทรทัศ น์ น้ ั น ได้เปลี่ ย นไปจากเดิ ม เปลี่ ย นไป เดิ ม ที ที่ ต้อ งดู ข ณะที่
ออกอากาศอย่างเดี ยวแต่ เมื่ อ Youtube เข้ามาท าให้เกิ ดการใช้ห น้าจอที่ ส อง (Second Screen) บน
แพลตฟอร์ ม (Platform) ใหม่ ๆ ที่ เกิ ด ขึ้ น ตามมาด้ว ย ทั้ง การถ่ ายทอดสดและการรั บ ชมรายการ
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ย้อ นหลัง จนเกิ ด เป็ นนวัต กรรมการรั บ ชมรายการโทรทัศ น์ แ บบ การเคลื่ อ นย้ายเวลา (TimeShifting) ที่ให้อานาจผูช้ มในการเลือกรับชมรายการโทรทัศน์ในเวลาที่ตนสะดวก (นุดี หนูไพโรจน์,
2556) ทาให้หลายๆ ช่องโทรทัศน์ตอ้ งสร้างหน้าจอที่สองเพื่อให้ผบู ้ ริ โภคเข้าถึงเนื้อหาได้ง่ายขึ้นเช่น
Youtube Channel เป็ นอีกช่องทางที่หลายช่องโทรทัศน์ รายการโทรทัศน์ สร้างขึ้นเพื่อเป็ นหน้าจอที่
สอง (Second Screen) ให้ ก ับ ผูบ้ ริ โภค เช่ น ฟรี ที วี ช่ อง 3 ที่ มี เรตติ้ งสู ง ในเขตกรุ งเทพ (เนี ย ลสั น ,
2015) ยังต้องมี Youtube Channel ชื่ อว่า TV3 Official เพื่อเข้าถึงผูบ้ ริ โภคได้อีกหนึ่ ง ช่ องทางโดยมี
ยอดติดตาม (Subscribe) ถึง 763,480 (Youtube, 2015) และช่ อง 7 ที่มี เรตติ้งอันดับที่1 ครองใจคน
ทัว่ ประเทศใช้ชื่อ ยูสเซอร์ (User) ว่า CH7 มียอดติดตามอยูท่ ี่ 529,911 (Youtube, 2015) โดยเนื้ อหา
หลักทั้งสองช่องนี้ใน Youtube คือรายการโทรทัศน์ยอ้ นหลัง
นอกจากช่ องโทรทัศน์ที่เปิ ดช่ องใน Youtube ยังมีส่วนที่ เป็ นรายการโทรทัศน์โดยเฉพาะ
เช่น รายการเรื่ องเล่าเช้านี้ ที่ใช้ชื่อช่องใน Youtube ว่า “เรื่ องเล่าเช้านี้ บีอีซี-เทโร”โดยมียอดผูต้ ิดตาม
ถึง 485,039 ยูสเซอร์ (User) และอีกหนึ่ งรายการเรี ยลริ ต้ ียอดนิ ยม “The Voice Thailand” ที่มีจานวน
ผูต้ ิดตามใน Youtube มากถึง 1,504,138 ยูสเซอร์ (Youtube, 2015) ซึ่ งมากกว่าผูต้ ิดตามของช่อง3 ที่
รายการ The Voice Thailand ออกอากาศถึ งสองเท่าตัว ทาให้ผูว้ ิจยั เห็ นว่าในยุคสมัยนี้ ผูค้ นติดตาม
รายการโทรทัศน์มากกว่าช่องโทรทัศน์ และพฤติกรรมการใช้หน้าจอที่สอง (Second Screen) อาจจะ
มากกว่าการดูรายการโทรทัศน์ทางออกอากาศสดทางช่องเมื่อดูจากเรตติ้งและผูต้ ิดตามใน Youtube
Channel อี ก ทั้ง ยัง สามารถท าให้ เกิ ด การสื่ อ สารสองทาง (Interactivity) กับ ผู บ้ ริ โภคและผู ผ้ ลิ ต
เนื้ อหา ผ่านการแสดงความคิ ดเห็ น เป็ นต้น ซึ่ งเป็ นผลให้ล ักษณะของรู ปแบบเนื้ อหารายการได้
เปลี่ ยนแปลงไปอย่างมากในช่ วงหลัง เนื่ องจากผูผ้ ลิ ตและผูบ้ ริ โภคนั้นมีความสัมพันธ์ในรู ปแบบ
พึ่งพาอาศัยกันโดยผูผ้ ลิ ตเนื้ อหาจะผลิตเนื้ อหาตามความต้องการของผูบ้ ริ โภคมากขึ้น (Wertime &
Fenwick, 2008)
และเนื่องด้วย Youtube ได้เข้ามาเปิ ดตัวในประเทศไทยอย่างเป็ นทางการในปี 2557 ในวันที่
19 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 ซึ่ งท าให้ เกิ ด การเปลี่ ย นแปลงครั้ งส าคัญ ในอุ ต สาหกรรมโทรทัศ น์
นิตยสารออนไลน์โพสิ ชนั่ นิ่ง. (Admin Positioning, 2557) อธิ บายว่าการเปิ ดตัว Youtube ในไทยนั้น
ทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่เห็นได้ชดั 3 แบบคือ
1) การเปลี่ยนมาใช้ youtube.co.th ที่มาพร้อมกับโลโก้ที่เพิ่มลายเส้นหัวโขนวานร
ใน วรรณคดีไทยตัวอักษร TH อยูด่ า้ นบน
2) เนื้ อหาของวิดีโอจะเป็ นคลิปวิดีโอในประเทศไทยเท่านั้นจากที่ปกติจะเป็ นการ
รวบรวมคลิ ปวิดีโอยอดนิ ยมจากทัว่ โลกแต่ก็ยงั เลือกเนื้ อหาของแต่ละประเทศได้ตามต้องการหรื อ
จะรับวิดีโอจากทัว่ โลกเหมือนเดิมก็ได้
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3) โครงการ Youtube Partner Program (YPP) คื อ การเปิ ดให้ ผู ้ผ ลิ ต เนื อ้ หาหา
รายได้จาก Youtube ไม่ ว่าจะเป็ นบุ ค คลธรรมดาหรื อเจ้าของช่ องรายการเข้ามาเป็ นผูผ้ ลิ ตเนื้ อหา
(Content Creator) หากวิดีโอได้รับความสนใจมียอดวิวสู งจนเป็ นที่สนใจของแบรนด์มาลงโฆษณา
ผูผ้ ลิตเนื้ อหาจะได้รับส่ วนแบ่งรายได้จากโฆษณาที่มาลงด้วยโดยแผนดังกล่ าวเป็ นแผนการสร้ าง
เนื้อหาไปยัง Youtube ให้มากขึ้นและเปิ ดโอกาสให้นกั การตลาดให้สนใจหันมาลงทุนในYoutube
นอกจาก Youtube จะเป็ นสิ่ ง ที่ ใ ห้ ค วามบัน เทิ ง แก่ ผู ้บ ริ โ ภคแล้ว ผู ผ้ ลิ ต เนื้ อ หา(Content
Creator) ทั้งหลายไม่ได้ใช้แค่ Youtube เป็ นเวทีแสดงออกเท่านั้นแต่สิ่งที่น่าสนใจก็คือผูผ้ ลิตเนื้ อหา
นั้นสามารถสร้ างรายได้จากคลิ ปวีดีโอไม่ว่าจะเป็ นมื อสมัครเล่ นหรื อมื ออาชี พก็ตามทาให้ผูผ้ ลิ ต
เนื้ อหาหัน มาสร้ างรายได้ท างช่ อง Youtube จนประสบความส าเร็ จมาแล้ว เช่ น ในกรณี ข องมื อ
สมัครเล่นที่สร้างสรรค์เนื้อหาขึ้นมาไม่วา่ จะเป็ นรายการโทรทัศน์อย่าง VRZO, FEDFE, เสื อร้องไห้,
SpokeDark TV ที่ประสบความสาเร็ จอย่างมากและเป็ นต้นแบบให้คนรุ่ นใหม่ที่สนใจจะหันมาผลิต
เนื้ อหาสร้ างรายได้จาก Youtube รวมถึ งการยึดเป็ นอาชี พหลักซึ่ งเหมาะกับวิถีชีวิตคนรุ่ นใหม่ที่มี
แนวความคิดแบบยุคหลังสมัยใหม่ (Postmodernism) ที่มีความคิดในอุดมคติที่ไม่จาเป็ นต้องปฏิบตั ิ
ตามสั งคมที่ ต้องท างานออฟฟิ ต ซึ่ งสิ่ งเหล่ านี้ ท าให้เกิ ดสถิ ติที่น่าสนใจตั้งแต่ Youtube เปิ ดตัวใน
ประเทศไทยนั้น คือคนไทยนั้นใช้เวลากับ Youtube มากขึ้น 110% เป็ นการรับชมผ่านมื อถื อ 50%
และมี ก ารอัพ โหลดวีดีโอเพิ่ ม มากขึ้ นถึ ง 50% ตั้งแต่ Youtube เปิ ดตัวในประเทศไทย (กัม ปนาท
กาญจนาคาร, 2558)
การสร้ า งรายได้จาก Youtube นั้น พรทิ พ ย์ กองชุ น (2557) หัว หน้าฝ่ ายการตลาดกู เกิ้ ล
ประจาประเทศไทยซึ่ งท าหน้าที่ ดูแลการตลาดของYoutube ประเทศไทยกล่ าวว่าที่ ผ่านมามี ช่อง
รายการมากกว่า 1 ล้านช่องที่สร้างรายได้ผา่ นโปรแกรมพันธมิตรของ Youtubeโดยรายได้น้ นั มาจาก
โฆษณาต่างๆในเว็บไซต์ เช่ น แบนเนอร์ (Banner) หรื อวีดีโอโฆษณาแทรกก่อนชมวีดีโอ เป็ นต้น
และจานวนส่ วนแบ่งรายได้ที่จะได้รับ นั้นขึ้นอยูก่ บั หลายปั จจัยอาทิเช่นผูช้ มคลิปในแต่ละช่อง ยอด
ผูต้ ิดตาม รวมไปถึ งเนื้ อหาของช่ องและการประมู ลโฆษณาในช่ องนั้นๆ โดย Youtube จะเป็ นคน
กลางไปพูดคุยกับกลุ่มนักธุ รกิจเพื่อหาผูท้ ี่ลงโฆษณาและผูล้ งโฆษณาจะเป็ นผูเ้ ลือกว่าช่องใดตรงกับ
เป้ าหมายในการสื่ อสารของแบรนด์น้ นั เช่ นแบรนด์เครื่ องสาอางจะเลื อกวีดีโอที่ เกี่ ยวกับการรี วิว
เครื่ อ งส าอาง อี ก ทั้ง เจ้า ของช่ องยัง สามารถก าหนดรู ป แบบโฆษณาของช่ องตนเองว่าจะแสดง
โฆษณาในรู ป แบบที่ เจ้าของช่ องต้องการได้ นอกจากนี้ เจ้าของช่ องสามารถมี รายได้จากทางอื่ น
นอกเหนื อจากโฆษณาจาก Youtube เช่น การจ้างทาคลิ ปวีดีโอจากสิ นค้าชนิ ดต่างๆ หรื อสื่ อแฝงใน
วีดีโอ (Product Placement) เป็ นต้น
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อี ก ทั้ง การเข้า ร่ วมเป็ นโปรแกรมพัน ธมิ ต รของ Youtube (Youtube Partner Program) ไม่
ซับ ซ้อน พรทิ พ ย์ กองชุ น (2557) กล่ าวว่า ผูท้ ี่ เข้าร่ วมต้องมี วีดีโออย่างน้อย 1 วีดีโอในช่ องของ
ตนเองและวีดีโอต้องมีเนื้ อหาที่ถูกต้องตามกฎหมาย จึงทาให้เด็กรุ่ นใหม่ที่สามารถผลิตวีดีโอได้ต่าง
หันมาสนใจเข้าร่ วมเป็ นพันธมิตรกับ Youtube มากขึ้น และกระบวนการของการผลิ ตนั้นใช้ตน้ ทุน
ที่ต่ามากเมื่อเทียบกับรายการโทรทัศน์ในช่ องโทรทัศน์ต่างๆโดยที่มีกล้องเพียง 1 ตัวและความคิด
สร้ างสรรค์ของผูผ้ ลิ ตก็สามารถถ่ายคลิปแล้วอัพโหลด ลงในเว็บไซต์ Youtube ได้ทนั ที อีกทั้งไม่
ต้อ งเสี ย ต้น ทุ น การออกอากาศเนื่ อ งจาก Youtube เป็ นสื่ อ ที่ ไ ม่ ต้อ งเสี ย ค่ า เช่ า พื้ น ที่ ส าหรั บ การ
ออกอากาศและยังสามารถเข้าถึ งคนได้จานวนมาก รวดเร็ วและเป็ นสื่ อที่ อยู่ ได้นานซึ่ งผูร้ ั บ ชม
สามารถเรี ยกดูเมื่อไหร่ ที่ไหนก็ตามถ้าหากเจ้าของช่องนั้นยังไม่ลบวีดีโอออกไป
จากกระแสดังกล่าวทาให้กาเนิ ดกลุ่มอาชี พใหม่กาเนิ ดขึ้นมาคื ออาชี พผลิ ตคลิ ปวีดีโอเพื่อ
สร้างรายได้ใน Youtube มากมายทัว่ โลกโดยเนื้อหาส่ วนใหญ่ที่ประสบความสาเร็ จมุ่งเน้นไปทางให้
ความบันเทิ งแก่ ผู ช้ มในวัย เด็ ก ถึ งวัย รุ่ น ซึ่ งช่ องYoutube 3 อันดับแรกที่ ท าเงิ น ได้ม ากที่ สุ ดซึ่ งจัด
อันดับและเรี ยบเรี ยงจาก HLNTV โดย Aquillano and Lanfreschi (2015) คือ
อันดับที่ 3 ช่ อง Smosh เนื้ อหาจะมุ่งเน้นไปทางตลกและล้อเลี ยนเกมส์ การ์ ตูนต่างๆ เพื่ อ
สร้างความบันเทิงหลากหลายรู ปแบบโดยใช้ เทคนิคการถ่ายทา และ Computer Graphic และความ
ตลกเป็ นกันเองของเจ้าของช่องทาให้ช่องนี้ อยูใ่ นอันดับที่ 3 ของช่องที่สร้างรายได้บน Youtube
รายได้ต่อปี โดยประมาณ : 5.7 ล้านดอลล่าห์สหรัฐ
จานวนผูต้ ิดตาม
: 21,152,926
จานวนผูช้ ม
: 3,959,654,811
อันดับที่ 2 ช่องYogscast Lewis & Simon นักพากย์เกมส์ที่สร้างเสี ยงหัวเราะได้บนYoutube
โดยที่เล่นเกมส์ โชว์โดยที่พากย์ไปด้วย อีกทั้งยังสร้างการ์ ตูนล้อเลียนเพลง
รายได้ต่อปี โดยประมาณ : 6.7 ล้านดอลล่าห์สหรัฐ
จานวนผูต้ ิดตาม
: 7,329,397
จานวนผูช้ ม
: 7,400,126,842
อันดับที่ 1 ช่อง PewDiePie นักพากย์เกมส์โดยที่มีคาแรคเตอร์ การพากย์เกมส์ที่ ไม่เหมือน
ใคร เนื้ อหาเกมส์ส่วนใหญ่เป็ นแนวสยองขวัญและแอคชัน่
รายได้ต่อปี โดยประมาณ : 7 ล้านดอลล่าห์สหรัฐ
จานวนผูต้ ิดตาม
: 39,382,737
จานวนผูช้ ม
: 7,400,126,842
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จากข้อ มู ล ข้า งต้น เห็ น ได้ชัด ว่า เนื้ อ หาได้มุ่ ง เน้ น ไปทางให้ ค วามบัน เทิ ง ของผู ้ช มยุ ค
Generation Y และ Generation Z ที่มีอตั ราการใช้อินเตอร์ เน็ตมากกว่ากลุ่มคนอื่นและในแง่ของการ
ผลิตนั้นเป็ นวิธีการผลิตโดยใช้ตน้ ทุนที่ต่ามาก แต่ผลตอบแทนต่อปี นั้นมหาศาลจนแทบไม่น่าเชื่อทา
ให้มีคนทาคลิปมุ่งเน้นเพื่อสร้างรายจาก Youtube มากมายทัว่ โลก
ส่ วนในประเทศไทยได้มี ก ลุ่ ม ผู ค้ นริ เริ่ ม สร้ างรายได้จาก Youtube เช่ น กัน และประสบ
ความสาเร็ จอย่างมากมายและเป็ นต้นแบบให้คนรุ่ นหลัง เช่นช่อง VRZO เป็ นช่องรายการโทรทัศน์
ที่ได้ความนิยมสู งสุ ดในประเทศไทยซึ่งออกอากาศทาง Youtube และเคยได้รับรางวัลจาก Youtube
อเมริ ก าในฐานะที่ เป็ นรายการออกอากาศทาง Youtube ที่ มี ค นเข้าชมเป็ นอัน ดับ ที่ 9 ของโลก
โดยจุดเริ่ มต้นนั้นมาจากนายสุ รบถ หลี กภัยกับ กลุ่ มเพื่อนจานวน 4-5 คน ในเดื อนธันวาคม พ.ศ.
2553 ได้คิด ค้นแนวรายการเชิงสารวจตามมหาวิทยาลัยต่างๆ ที่มีประเด็นความสนุกสนานสัมภาษณ์
คนที่ ดูดี มี บุ ค ลิ ก ที่ ดีแ ละมี ชื่ อเสี ย งจานวน 100 คนต่ อ ตอนเพื่ อ ส ารวจความคิ ดเห็ น ของผูค้ นต่ อ
ประเด็นต่างๆ ในสังคม โดยเกิดวลีฮิตติดปากวัยรุ่ น “ขอสามคา”ใน Youtube ซึ่ งในตอนแรกรายการ
โทรทัศน์ใน Youtube เป็ นอะไรที่ใหม่สาหรับผูช้ ม นายสุ รบท หลีกภัย กล่าวว่าตนผลิ ตรายการไป
ถึงตอนที่ 15 โดยไม่มีผสู ้ ปอนเซอร์ จากแบรนด์ไหนเลย เพราะช่วงนั้นไม่มีเอเยนซี่ สนใจลงโฆษณา
ใน Youtube เลยและไม่สามารถวัดผลการโฆษณาได้อย่างชัดเจน แต่เมื่อรายการดังขึ้นจึงมีเอเยนซี่
ต่างๆ เข้ามาสนับสนุ นรายการตลอด จากนั้นรายการ VRZO ก็กลายเป็ นสถานี ความสุ ขของวัยรุ่ นยุค
ใหม่ จนกระทัง่ มีช่องโทรทัศน์ขอซื้ อรายการ นาไปออกอากาศคู่ขนานกับช่อง Youtube ของ VRZO
นอกจากนั้น รายการ VRZO ได้ถู ก รั บ เชิ ญ ไปในงานเปิ ดตัว Youtube ประเทศไทยเมื่ อ วัน ที่ 19
พฤษภาคม พ.ศ. 2557 เนื่ องจากเป็ นช่องอันดับต้นๆ ที่มีชื่อเสี ยง และมีคนติดตามมากที่สุดทั้งนี้ ช่อง
VRZO มี ผูต้ ิ ดตามทั้งหมดมากกว่า 3 ล้านสองแสนยูส เซอร์ (Youtube, 2015) และมี รายการย่อ ย
ภายในช่ องออกมานอกเหนื อจากรายการ VRZO อีกมากมายเพื่อเพิ่มช่ องทางการสร้ างรายได้และ
เข้าถึงผูค้ นมากขึ้น
นอกจากรายการ VRZO ที่ ค รองตลาด Youtube ในเมื อ งไทยแล้ว ยัง มี ช่ อ งเกิ ด ใหม่ ใ น
รู ปแบบรายการโทรทัศน์มากมายหลังจากที่รายการ VRZO ประสบความสาเร็ จอย่างมาก แต่ที่ผูว้ จิ ยั
สนใจศึกษาและเป็ นช่องใหม่ที่ผลิตรายการเช่นกัน คือช่อง Gutumdai
ช่ อง Gutumdai ก่อตั้งเมื่ อวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 เป็ นช่ องที่เน้นไปในด้านการผลิ ต
รายการรู ป แบบใหม่ ส าหรั บ ผูช้ มยุค ใหม่ โดยเจ้าของช่ องคื อ นายหงษ์ชัย ภู บุ ตตะ โปรดิ วเซอร์
รายการโทรทัศน์ที่ตดั สิ นใจทาช่ องของตนเองใน Youtube เพื่อผลิ ตเนื้ อหาที่ตนต้องการออกไปสู่
สายตาผูร้ ับชม โดยมีทีมงาน 2 คนเท่านั้นในการผลิตเนื้ อหา ซึ่ งเนื้ อหาหลักในช่ อง Gutumdai ส่ วน
ใหญ่เป็ นเนื้ อหาแนวสาระบันเทิงเกี่ยวกับภาพยนตร์ 4 รายการ คือ รายการเปิ ดหน้าหนัง รายการดู
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มาแล้ว รายการชิ มลางตัวอย่างใหม่ รายการชิ มลางตัวอย่างสยอง และรายการสาระทัว่ ไปเกี่ ยวกับ
สิ นค้าอุปโภคบริ โภค 1 รายการ คือรายการผูบ้ ริ โภค โดยช่อง Gutumdai มียอดผูต้ ิดตาม (Subscribe)
18,000 ยูสเซอร์ และยอดการชมคลิ ปทั้งหมดมากกว่า 8 ล้านครั้ง (Youtube, 2016b) ซึ่ งผูว้ ิจยั ถือว่า
เป็ นช่องหน้าใหม่ที่กาลังสร้างฐานผูช้ มและอยูใ่ นระยะแรกเริ่ มในการสร้างรายได้จาก Youtube
ดังนั้นผูว้ ิจยั ได้เล็งเห็นว่าควรจะศึกษาบุคคลที่ผลิตเนื้อหาและสร้างรายได้จากเว็บไซต์
Youtube เพื่อศึกษาถึงกลยุทธ์การผลิตเนื้ อหาในการสร้างรายได้ในเว็บไซต์ Youtube ในรู ปแบบ
ของรายการโทรทัศน์

1.2 วัตถุประสงค์ งานวิจัย
1) เพื่อศึกษาถึงกลยุทธ์และทัศนคติของผูผ้ ลิตในการสื่ อสารเพื่อสร้างรายได้ผา่ นเว็บไซต์
Youtubeในรู ปแบบรายการโทรทัศน์
2) เพื่อศึกษาถึงแหล่งที่มาของรายได้ในการผลิตรายการโทรทัศน์ผา่ นเว็บไซต์ Youtube
จากโปรแกรมพันธมิตร Youtube
3) เพื่อศึกษาถึงปั ญหาและอุปสรรคในการสร้างรายได้ผา่ นเว็บไซต์ Youtube ในรู ปแบบ
รายการโทรทัศน์

1.3 ขอบเขตของการวิจัย
ในการทาวิจยั ผูว้ จิ ยั ได้กาหนดขอบเขตการวิจยั โดยศึกษาประชากรที่มีส่วนในกระบวนการ
ผลิตรายการโทรทัศน์ผา่ นเว็บไซต์ Youtube และสามารถสร้างรายได้ในโลกออนไลน์ผา่ นเว็บไซต์
Youtube โดยมีประชากรที่เลือกศึกษาคือ ช่อง Gutumdai
ขอบเขตด้านเนื้อหา
ระยะเวลาในการเก็บข้อมูลงานวิจยั อยูใ่ นระหว่างเดือนมีนาคม ถึง เดือนเมษายน พ.ศ. 2559
ขอบเขตด้านประชากร
ศึกษาและเก็บข้อมูลจากผูผ้ ลิตช่อง Gutumdai และเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง
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1.4 ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับ
1) ได้ท ราบถึ งกลยุท ธ์ ก ารสื่ อสารในสื่ อออนไลน์ รูป แบบใหม่ และทัศนคติ ในการผลิ ต
รายการโทรทัศน์ใน Youtube ให้ประสบความสาเร็ จอย่างถูกวิธีและสามารถนากลยุทธ์การสื่ อสาร
ไปปรับใช้ในรู ปแบบต่างๆให้มีประสิ ทธิ ภาพมากยิง่ ขึ้น
2) ผลการวิจยั สามารถใช้ประโยชน์ต่ออุตสาหกรรมโทรทัศน์ช่องต่างๆถึงการใช้เครื่ องมือ
สื่ อสารในโลกออนไลน์โดยเฉพาะเว็บไซต์ Youtube เพื่อเพิม่ พูนสร้างรายได้ให้แก่องค์กรและใช้กล
ยุทธ์การสื่ อสารออนไลน์ไปยังกลุ่มเป้ าหมายของช่องโทรทัศน์ตนเองได้มีประสิ ทธิ ภาพมากยิง่ ขึ้น
3) เพื่ อเป็ นแนวทางการศึ ก ษาถึ งการสื่ อสารเพื่ อสร้ างรายได้ให้ป ระสบความส าเร็ จใน
เว็บ ไซต์ Youtube นอกเหนื อจากการสร้ างรายได้ในรู ป แบบของรายการโทรทัศน์ เช่ น การรี วิว
สิ นค้า การผลิตสื่ อการสอน ดนตรี เป็ นต้น
4) ได้ทราบถึ งปั ญหาอุปสรรคและวิธีการการแก้ปัญหาในการเผชิ ญอุปสรรคในการผลิ ต
รายการโทรทัศน์และการสร้างรายได้ในเว็บไซต์ Youtube

1.5 นิยามศัพท์
กลยุทธ์การสื่ อสาร หมายถึ ง การสื่ อสารอย่างเป็ นระบบแบบแผนโดยไตร่ ตรองแล้วจาก
ผูผ้ ลิตรายการผ่านเว็บไซต์ Youtube เพื่อสื่ อสารไปยังกลุ่มเป้ าหมายของในเว็บไซต์ Youtube อย่าง
มีประสิ ทธิ ภาพมากที่สุด ผ่านการใช้กลยุทธ์การสื่ อสารของผูผ้ ลิต เช่น การให้ความรู ้ การให้ความ
บันเทิงและสนุ กแก่ผชู ้ ม การทาให้ส้ ันและเรี ยบง่าย รายการมีจุดสนใจและสื่ อสารออกมาได้ชดั เจน
การทาให้สดใหม่เสมอ การหลีกเลี่ยงการยัดเยียดโฆษณา
กลยุทธ์การสื่ อสารการตลาด หมายถึ ง การสื่ อสารอย่างเป็ นระบบแบบแผนโดยไตร่ ตรอง
แล้วจากผูผ้ ลิตรายการผ่านเว็บไซต์ Youtube เพื่อบรรลุ วตั ถุ ประสงค์ทางการตลาดอย่างแนบเนี ยน
จากแนวคิ ดการสร้ างเนื้ อหาโดยผูบ้ ริ โภค โดย ผูผ้ ลิ ตต้องมี ค วามจริ งใจในการสื่ อสาร การเปิ ด
โอกาสให้ผชู ้ มมีส่วนร่ วม การนาความเห็นของผูบ้ ริ โภคมาใช้ การเลือกคนดังมาโปรโมท การใช้กล
ยุทธ์การโหวตลงคะแนน และความเข้าใจลักษณะเว็บไซต์ Youtube ของผูผ้ ลิต เพื่อกระตุน้ ให้เกิ ด
การติดตาม (Subscribe) และการแชร์ (Share)
ทัศนคติ หมายถึง ความเชื่ อที่อาจส่ งผลถึ งการแสดงออกถึ งความชอบหรื อไม่ชอบในการ
ผลิ ตรายการผ่านเว็บ ไซต์ Youtube ของผูผ้ ลิ ต ซึ่ งถื อเป็ นการสื่ อสารภายในบุ คคล (Intrapersonal
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Communication) ที่มาจากประสบการณ์ การทางานด้านสื่ อในอดีตของผูผ้ ลิต และการผลิตรายการ
ภายในช่อง Gutumdai ในปัจจุบนั
Youtube หมายถึง เว็บไซต์ที่แลกเปลี่ยนภาพวีดีโอที่มีชื่อเสี ยงมากที่สุดโดย ผูใ้ ช้ สามารถ
อัพโหลด (Upload) ดาวน์โหลด (Download) แบ่งปั น (Share) โดยไม่เสี ยค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้ น และ
ผูใ้ ช้สามารถสร้างรายได้ผา่ นโปรแกรมพันธมิตร Youtube ได้
การสร้างรายได้ หมายถึ ง การที่ เจ้าของช่ อง Youtube ได้รับผลประโยชน์ทางด้านการเงิน
อัน เป็ นผลมาจากการผลิ ต รายการโทรทัศ น์ ใ น Youtube และได้ มี ข ้อ ตกลงเป็ นพัน ธมิ ต รกับ
โปรแกรมพันธมิตร Youtube อย่างถูกวิธี
ปั ญหาและอุปสรรค หมายถึง สิ่ งที่ทาให้การสร้างรายได้ผ่านเว็บไซต์ Youtube ในรู ปแบบ
รายการโทรทัศน์ไม่ราบรื่ นในด้านการผลิต การสร้างสรรค์รายการ และด้านกฎหมาย

บทที่ 2
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยั ที่เกีย่ วข้ อง
การศึกษากลยุทธ์การสื่ อสารช่อง Gutumdai เพื่อสร้างรายได้ผา่ นเว็บไซต์ Youtube ใน
รู ปแบบรายการโทรทัศน์ ในวิจยั นี้ผวู ้ จิ ยั ได้ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและวิจยั ที่เกี่ยวข้องเพื่อที่จะอธิ บาย
กลยุทธ์การสื่ อสารและทัศนคติของผูส้ ่ งสารได้อย่างชัดเจนและรอบด้านดังนั้นผูว้ จิ ยั จึงกาหนด
ขอบเขตด้านเนื้อ หา แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องไว้ดงั นี้
2.1 แนวคิดเกี่ยวกับความคิดสร้างสรรค์
2.2 แนวคิดเกี่ยวกับการสื่ อสารออนไลน์
2.3 แนวคิดเกี่ยวกับ Youtube
2.4 แนวคิดเกี่ยวกับลิขสิ ทธิ์
2.5 งานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง

2.1 แนวคิดทีเ่ กีย่ วกับความคิดสร้ างสรรค์ (Creative Thinking)
ความคิดสร้างสรรค์น้ นั เป็ นสิ่ งที่สาคัญในอุตสาหกรรมโทรทัศน์ไปจนถึงการผลิตรายการ
โทรทัศน์ และความคิดสร้างสรรค์น้ นั เป็ นส่ วนหนึ่ งในกระบวนการของการผลิ ตรายการโทรทัศน์
ใน ส่ วนของการเตรี ยมพร้อมก่อนที่จะผลิ ตรายการ (Pre-Production) โดยความคิดสร้างสรรค์หรื อ
ความคิดริ เริ่ มนั้นควรจะเป็ นสิ่ งแรกที่ผผู ้ ลิตเนื้ อหาต้องคานึงถึง เพื่อที่จะทาให้รายการโทรทัศน์ เป็ น
รายการที่ น่าสนใจแปลกใหม่ อี ก ทั้ง ยังมี คุ ณ ค่ าต่ อผูช้ ม โดยเฉพาะสื่ อใหม่ อย่าง Youtube ที่ ก าร
สร้างสรรค์รายการต่างๆ ไม่มีกรอบกาหนดทางด้านความคิดสร้างสรรค์ ดังนั้นผูผ้ ลิตเนื้ อหารายการ
ในเว็บไซต์ Youtube จะต้องสร้างสรรค์รายการโทรทัศน์ให้แตกต่างจากรายการอื่นๆที่มีอยูท่ วั่ ไปได้
ง่ายกว่ารายการโทรทัศน์ตามช่องโทรทัศน์ต่างๆ เนื่องจากเครื่ องมือหรื อช่องทางในการส่ งสารไปยัง
ผูร้ ั บ ชมนั้น เป็ นสิ่ งที่ ผู ผ้ ลิ ตเนื้ อหาใน Youtube มี เหมื อ นกัน แต่ สิ่ งที่ จะท าให้ ก ารผลิ ตเนื้ อ หาใน
Youtube เป็ นที่ ย อมรั บ และน่ า ติ ด ตามนั้ น จะขึ้ น อยู่ก ับ ความคิ ด สร้ า งสรรค์ ข องผู ้ผ ลิ ต รายการ
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2.1.1 นิยามของความคิดสร้ างสรรค์
ในการศึกษาเรื่ องความคิดสร้างสรรค์ มีนกั วิชาการและนักจิตวิทยาให้ความหมายกับคาว่า
ความคิดสร้างสรรค์ไว้ดงั ต่อไปนี้
Guilford (1962) ให้ ค านิ ย ามเกี่ ย วกับ ความคิ ด สร้ า งสรรค์ ว่า ความคิ ด สร้ า งสรรค์ เป็ น
ความสามารถทางสมองและเป็ นความสามารถที่จะคิดได้หลายทิศทางหรื อแบบอเนกนัย (Divergent
Thinking) ความคิ ดสร้ างสรรค์น้ ี ป ระกอบด้วย ความคิ ดริ เริ่ ม (Originality) ความคล่ องในการคิ ด
(Fluency) ความยื ด หยุ่ น (Flexibility) และความละเอี ย ดลออ (Elaboration) บุ ค คลที่ มี ล ัก ษณะ
ดังกล่าวจะเป็ นคนกล้าคิด และมีอิสระในการคิด
De Bono (1970) นิ ยามว่า ความคิดสร้างสรรค์ คือความคิดที่แปลกเหมือนเส้นขนานที่ไม่มี
วันบรรจบกัน (Lateral Thinking) นัน่ คือความคิดสร้างสรรค์สามารถจินตนาการในแบบใหม่ๆอย่าง
ไม่มีที่สิ้นสุ ด
Wallace & Kogan (1965) นิยามว่า ความคิดสร้างสรรค์ หมายถึง ความคิดเชื่ อมโยงสัมพันธ์
ได้คนที่มีความคิดสร้างสรรค์คือคนที่สามารถคิดอะไรได้อย่างสัมพันธ์ เสมือนลูกโซ่ ยิ่งคิดได้มาก
เท่าไหร่ ยงิ่ แสดงศักยภาพด้านความคิดสร้างสรรค์มากเท่านั้น
Reilly & Lewis (1983) นิ ยามว่าความคิดสร้างสรรค์เป็ นกระบวนการที่นาไปสู่ ชิ้นงานและ
จินตนาการที่ไม่เหมือนใคร และมีคุณค่าในขณะเดียวกัน
Torrance (1962) นิ ยามว่า ความคิดสร้างสรรค์คือ ลักษณะการคิดที่กว้างไกล หลายทิศทาง
หลายแง่ ห ลายมุ ม โดยการคิ ด จะเป็ นการน าไปสู่ ผ ลงานที่ เป็ นสิ่ ง ใหม่ ๆ ซึ่ งสิ่ ง เหล่ า นี้ ต้อ งใช้
ความสามารถ ความถนัด และประสบการณ์ของแต่ละบุคคล
จากนิ ยามที่นกั วิชาการและนักจิตวิทยาได้ให้ความหมายกับคาว่าความคิดสร้างสรรค์ สรุ ป
ได้ว่าความคิดสร้ างสรรค์เป็ นความสามารถที่ มีอยูใ่ นตัวบุ คคลที่ สามารถคิดได้หลากหลายทิศทาง
หรื อความคิ ด แบบอเนกนัย (Divergent Thinking) อี ก ทั้ง ความคิ ดนั้น ยัง เชื่ อ มโยงกัน ในรู ป แบบ
แปลกใหม่หรื อไม่เหมือนใครและมีคุณค่าจากประสบการณ์ของบุคคลนั้นโดยสิ่ งนี้นาไปสู่ การสร้าง
สิ่ งแปลกๆ ใหม่ๆ ที่มีคุณค่าทั้งนี้ ข้ ึนอยูก่ บั จินตนาการซึ่ งเป็ นลักษณะเฉพาะของแต่ละบุคคล อีกทั้ง
ความคิดสร้างสรรค์น้ นั มีความสาคัญต่อการค้นพบสิ่ งใหม่ หรื อสิ่ งประดิษฐ์ใหม่ๆ รวมไปถึงวิธีการ
ใหม่ ๆ อี ก ด้ ว ย ซึ่ งสอดคล้ อ งกับ บุ ค คลในกลุ่ ม ตัว อย่ า งของงานวิ จ ัย นี้ ซึ่ งเป็ นบุ ค คลที่ ต้อ งมี
ความสามารถหลากหลายด้าน อี กทั้งยังเป็ นบุ คคลที่ กล้าริ เริ่ มผลิ ตรายการโทรทัศน์ ในรู ป แบบที่
แปลกใหม่ผา่ นสื่ อที่แปลกใหม่อย่าง Youtube
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2.1.2 ลักษณะของบุคคลทีม่ ีความคิดสร้ างสรรค์
ความคิดสร้างสรรค์น้ นั เป็ นศักยภาพของแต่ละบุคคลที่ลอกเลียนแบบกันไม่ได้ และบุคคล
ที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพทางด้านนี้ จะมี ลกั ษณะที่แตกต่างไปจากบุคคลอื่นโดยนักวิชาการและ
นักจิตวิทยาที่ได้ศึกษาเกี่ ยวกับความคิดสร้ างสรรค์พบว่าส่ วนใหญ่ลกั ษณะของบุคคลที่มีความคิด
สร้ างสรรค์มี ลกั ษณะดังนี้ (Cropley, 1966; Davis &Rimm, 1994; Razilk, 1972; Torrance, 1962) ผู ้
ที่มีความคิดสร้างสรรค์สูงนั้นมีความคิดแปลกไปจากผูอ้ ื่น มีประสบการณ์ที่กว้างขวางเต็มใจพร้อม
ที่จะเสี่ ยงและพร้อมจะก้าวไปข้างหน้าและความคิดสามารถยืดหยุน่ ได้อย่างคล่องแคล่ว ใช้วธิ ี การที่
แตกต่างไปจากผูอ้ ื่นอย่างสิ้ นเชิ ง อีกทั้งต้องมีความมัน่ ใจในตนเองสู ง มีความอยากรู ้ อยากเห็นและ
อยากผจญภัย มีอารมณ์ ขนั ชอบความเป็ นส่ วนตัว มีความสนใจในศิลปะ ชอบคิ ด ไตร่ ตรองอย่าง
ละเอียด โดยที่ผลงานของบุคคลที่มีความคิดสร้างสรรค์น้ นั จะไม่ซ้ าแบบใคร
สมพร หลิมเจริ ญ (2552) ได้รวบรวมแนวคิดและผลงานวิจยั เกี่ยวกับลักษณะของบุคคล ที่มี
ความคิดสร้ างสรรค์จากนักวิชาการและนักจิ ตวิท ยาทั้งในประเทศและนอกประเทศที่ ได้ท าการ
ศึกษาบุคคลที่เป็ นตัวอย่างของบุคคลที่มีความคิดสร้างสรรค์และรายละเอียดของลักษณะของบุคคล
ที่มีความคิดสร้างสรรค์และสามารถจาแนกลักษณะของบุคคลเหล่านี้ ออกได้เป็ น 2 มิติ คือ มิติดา้ น
การคิด กับ ด้านจิตใจและบุคลิกภาพ โดยด้านมิติดา้ นการคิด บุคคลที่มีความคิดสร้างสรรค์ตอ้ งมี
ลักษณะความคิดคล่องแคล่ว ความคิดยืดหยุน่ ได้ มีความคิดริ เริ่ ม และความละเอียดลออ ทางด้านมิติ
ด้านจิตใจและบุคลิกภาพต้องประกอบด้วย ความอยากรู ้อยากเห็น และความเชื่อมัน่ ในตนเอง
จากข้อ มู ล ดัง กล่ า วท าให้ ผู ว้ ิจ ัย เชื่ อ ว่า การพัฒ นาความคิ ด สร้ า งสรรค์ข องผูผ้ ลิ ต เนื้ อ หา
รายการโทรทัศ น์ ใ น Youtube ให้ มี คุ ณ ภาพ ผู ้ผ ลิ ต จ าเป็ นต้อ งพัฒ นาลัก ษณะของบุ ค คลตาม
องค์ประกอบของความคิด สร้างสรรค์ท้ งั 2 มิติท้ งั ด้านการคิดกับด้านจิตใจและด้านบุคลิกภาพ ซึ่ ง
สิ่ งเหล่านี้ อาจจะมีผลต่อแนวทางการผลิ ตรายการโทรทัศน์ผา่ นเว็บไซต์ Youtube และอาจจะส่ งผล
ถึงทัศนคติในการผลิตรายการผ่านเว็บไซต์ Youtube ได้

2.2 แนวคิดเกีย่ วกับการสื่ อสารออนไลน์
2.2.1 แนวคิดเกีย่ วกับเว็บไซต์
World Wide Web หรื อที่เราเรี ยกสั้นๆ ว่า Web ปั จจุบนั เว็บได้กลายเป็ นช่องทางการสื่ อสาร
หลัก ของผู บ้ ริ โภคในยุค นี้ และได้พ ฒ
ั นาเรื่ อ ยมาจนถึ งยุค ปั จจุ บ ัน โดยปั จ จุ บ ัน เว็บ ไซต์ไ ด้แบ่ ง
ออกเป็ น 3 ยุคหลักๆ ด้วยกันคือ (Wertime & Fenwick, 2008)
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Web 1.0 เป็ นเว็บไซต์ในยุคเริ่ มต้นที่ได้เชื่ อมโยงเอกสารต่างๆ บนโลกเข้าไว้ดว้ ยกัน และ
ได้พฒั นาจากการเก็บข้อมูลต่างๆมาเป็ นพื้นที่เปิ ดกว้างสาหรับกิ จกรรมทางสังคมอื่น เป็ นลักษณะ
เหมือนกับห้องสมุดที่มีร้านค้าติดอยูด่ ว้ ย ลักษณะของ Web 1.0 นั้นเจ้าของเว็บไซต์เป็ นผูอ้ อกแบบ
และควบคุมเนื้ อหาทั้งหมด ผูบ้ ริ โภคเป็ นแค่แขกมาเยี่ยมชมซึ่ งมีหน้าที่แค่อ่านหรื อดูเท่านั้น เจ้าของ
เว็บไซต์เป็ นผูเ้ ผยแพร่ ขอ้ มูลโดยใช้เว็บไซต์เป็ นช่องทางบอกกับผูบ้ ริ โภค ซึ่ งผูใ้ ช้งานจะไม่มีโอกาส
แสดงความคิ ดเห็ นหรื อมี ส่วนร่ วมใดๆ เลย ทาได้เพี ยงแค่คลิ กหรื อกดเลื อกลิ งค์ที่ตอ้ งการ แต่ถึง
กระนั้น Web 1.0 ก็ได้สร้ างปรากฏการณ์ ที่ แปลกต่างไปจากสื่ อธรรมดาอย่างมาก และนั่นเปรี ยบ
เสมือนจุดเริ่ มต้นของยุคดิจิตอล
Web 2.0 คานี้ ได้ถือกาเนิ ดขึ้นในปี ค.ศ. 2004 ซึ่ งเป็ นคาบัญญัติสาหรับเว็บไซต์รุ่นที่ 2 ซึ่ ง
ในปี ค.ศ. 2007 มี เว็บ ไซต์ล ัก ษณะนี้ ร้ อ ยละ 12 ของปริ ม าณการใช้งานออนไลน์ ใ นอเมริ ก า ซึ่ ง
ลัก ษณะของ Web 2.0 จะท าหน้าที่ ต่อจาก Web 1.0 โดยสามารถนาข้อมู ล ที่ ได้รับ มากระจายให้
ผูใ้ ช้บริ การรู ้ อย่างถ้วนทัว่ พร้ อมเปิ ดโอกาสให้ผูใ้ ช้ดดั แปลงเนื้ อหาได้ตามต้องการ ผูใ้ ช้ส ามารถ
สร้างเนื้อหาได้มีลกั ษณะ“กระจาย” ไม่ใช่ “กระจุก” และเว็บลักษณะนี้ได้เพิ่มความลักษณะพิเศษเข้า
ไปคือความเป็ นชุมชนออนไลน์ (Community) และเนื้ อหาที่สร้างสรรค์โดยผูใ้ ช้บริ การ (ConsumerCreated Content) ส่ ว นการน าเสนอ Web 2.0 ได้แยกการน าเสนอ (Presentation) ออกจากข้อ มู ล
(Data) อย่างชัดเจน และแยกรู ปแบบ (Form) ออกจากเนื้ อหา (Content) ทาให้ขอ้ มูลที่ ถูกนาเสนอ
แล้วถูกนามาเสนอใหม่โดยแทบไม่มีค่าใช้จ่ายใดเพิ่มเติม สามารถนาเสนอผ่านช่องทางการสื่ อสารที่
หลากหลายตามความต้องการของผูใ้ ช้งานแต่ละคน อีกทั้งหน้าเว็บเพจ (Web Page) ที่ถูกออกแบบ
ให้แสดงบนหน้าจอคอมพิวเตอร์สามารถแสดงบนอุปกรณ์ ดิจิตอลอื่นๆ ได้
และ Web 3.0 Wertime and Fenwick (2008) ได้ทานายไว้ในปี ค.ศ. 2008 ซึ่ งในปี นั้นยังเป็ น
เพียงภาพร่ างคร่ าวๆ เท่านั้น คือ Web 3.0 จะให้ความสาคัญกับผูบ้ ริ โภคมากขึ้นไปอีกโดยมี ระบบ
การประมวลผลแบบอัจฉริ ยะคอยทางานแทนมนุษย์แม้วา่ จะไม่เชื่อมต่ออินเทอร์ เน็ตเลยก็ตาม
ภาสกร เรื องรอง (2558) กล่ าวว่า Web 3.0 เป็ นยุค แห่ งการเชื่ อมโยงความรู ้ คุ ณ สมบัติที่
เด่นชัดคือความอัจฉริ ยะที่เชื่อมโยงข้อมูลมหภาพและสามารถเข้าถึงรายละเอียด จดจา คาดเดาข้อมูล
แบบอัตโนมัติ และได้รวบรวมสรุ ปแนวคิดที่ผเู ้ ชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีได้กล่าวถึง Web 3.0 ดังนี้
1) Web 3.0 เป็ นการสร้ างความฉลาดให้ระบบคอมพิ วเตอร์ หรื อ AI (Artificial
Intelligence) หรื อ เรี ยกว่าปั ญญาประดิษฐ์ทาให้สามารถคาดเดาพฤติกรรมและวิเคราะห์ตามความ
ต้องการของผูใ้ ช้งานเว็บไซต์ ช่วยในการค้นหาข้อมูลซึ่ งมีจานวนมาก เพื่อให้ได้ขอ้ มูลตรงกับความ
ต้องการมากที่สุด กลไกนี้ มีการเขียนโปรแกรมที่ทาให้ระบบคอมพิวเตอร์ รู้จกั การแก้ปัญหาเอง มี
การประมวลผลได้อย่างสมเหตุสมผล พร้ อมทั้งแก้ไปสถานการณ์ เฉพาะหน้า และปรับปรุ งแก้ไป
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โดยอัตโนมัติ สามารถคาดเดาผูใ้ ช้งานได้ว่ากาลังค้นหาหรื อคิดอะไรอยู่ ผสาน Application หรื อ
โปรแกรมบริ การต่างๆ เข้าไว้ดว้ ยกันเพื่อประโยชน์ของผูใ้ ช้งาน
2) เป็ น Semantic Web เป็ นระบบที่มีการเชื่ อมข้อมูลต่างๆ ทั้งที่อยูใ่ นเว็บไซต์ของ
ผูพ้ ฒั นาและ แหล่งข้อมูลอื่นๆ ให้มีความสัมพันธ์กนั ซึ่ งจะทาให้ระบบฐานข้อมูลมีขนาดใหญ่มาก
แต่ ส ามารถหา ข้อ มู ล ที่ ต้องการได้ง่ ายและเร็ วขึ้ น ไม่ ว่า จากฐานข้อ มู ล ใด (Global Repository of
Data) เช่น การใช้ Hashtag ในโลกออนไลน์เป็ นต้น
3) Web 3.0 สามารถเข้าถึ งข้อมู ล ข่ าวสารทั่วโลกได้อย่างอิ ส ระโดยไม่ ต้อ งเสี ย
ค่าใช้จ่ายและสามารถใช้ร่วมกันได้กบั ทุกอุปกรณ์ นอกจากจะควบคุมข่าวสารข้อมูลยังสามารถเรี ยก
กลับได้ทุกเวลา
4) Web 3.0 ช่ วยให้เกิ ดการใช้ระบบสามมิ ติอย่างกว้างขวางทั้งในการจาลองโลก
เสมือนจริ งหรื อการสร้างรู ปเสมือนของตัวเองในโลกไซเบอร์
5) Web 3.0 ใช้ ร ะบบการประมวลผลก้อ นเมฆในการเก็ บ และกระจายข้อ มู ล
(Distributed and Cloud Computing) เป็ นการให้บริ การในการจัดเก็บข้อมูล โดยนาไฟล์หรื อข้อมูล
มาฝากไว้ในก้อนเมฆระบบเพื่ อลดปั ญหาการจัดเก็บข้อมู ล ลดค่าใช้จ่าย ลดความเสี่ ยงจากความ
เสี ยหายที่จะเกิดกับข้อมูล
ซึ่ง Youtube มีคุณลักษณะที่ตรงกับ Web 3.0 ทุกประการซึ่ ง เป็ นตัวอย่างที่เห็นได้ชดั ในยุค
ของ Web 3.0 ที่ เป็ นเว็บ ไซต์ที่มี ความอัจฉริ ยะสามารถคาดเดาพฤติ กรรมผูใ้ ช้งาน และแก้ปัญหา
เฉพาะหน้าได้ทนั ที เช่ น เมื่ อผูใ้ ช้คน้ หาวีดีโอที่ ตอ้ งการในเว็บไซต์ จะมีวีดีโอที่เกี่ ยวข้อง (Related
Video) ปรากฏอยู่ขา้ งวีดีโอขณะรับชมและปรากฏหลังการรั บชม ทาให้ผูใ้ ช้ไม่ตอ้ งทาการค้นหา
วีดีโอที่ ส นใจด้วยตนเองแต่ กลับ เป็ น Youtube ที่ นาเสนอวีดีโอที่ คิดว่าผูใ้ ช้งานจะชอบโดยดู จาก
พฤติกรรมการใช้งานของเรา ซึ่ งผูผ้ ลิ ตรายการโทรทัศน์ ผ่าน Youtube สามารถใช้ประโยชน์จาก
Web 3.0 ได้หลากหลายวิธีเพื่อเป็ นกลยุทธ์เข้าถึงผูร้ ับชมได้อีกหนึ่งวิธี
ผูว้ ิจยั ได้นาแนวคิดเกี่ ยวกับเว็บไซต์มาศึกษาในการที่ ผผู ้ ลิ ตรายการโทรทัศน์ผา่ นเว็บไซต์
Youtube ใช้คุณลักษณะของ Web 3.0 ดังกล่าวเป็ นเครื่ องมือสนับสนุ นด้านกลยุทธ์การสื่ อสาร และ
กลยุ ท ธ์ ก ารสื่ อสารการตลาดในการสร้ า งรายได้ ใ ห้ ก ั บ ช่ อ ง Gutumdai โดยเฉพาะระบบ
ปั ญ ญาประดิ ษ ฐ์ท าให้ ส ามารถคาดเดาพฤติ ก รรมและวิเคราะห์ ต ามความต้อ งการของผูใ้ ช้งาน
เว็บไซต์ได้อย่างดี อีกทั้งลักษณะ Web 3.0 สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารทัว่ โลกได้อย่างอิสระโดยไม่
ต้องเสี ยค่าใช้จ่ายและสามารถใช้ร่วมกันได้กบั ทุกอุปกรณ์
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2.2.2 แนวคิดเกีย่ วกับการตลาดดิจิตอล (Digital Marketing)
การตลาดดิจิตอลนั้นเริ่ มมาจากการเข้ามาของอินเทอร์ เน็ตซึ่ งก่อให้เกิดรู ปแบบการสื่ อสาร
ใหม่ ๆรวมถึ งเครื่ องมื อและช่ องทางการสื่ อสารที่ เปลี่ ยนไปจากเดิ มมากท าให้นัก การตลาดหรื อ
ผู ส้ ร้ า งแบรนด์ จึ ง ใช้ ป ระโยชน์ ข องช่ อ งทางและเครื่ อ งมื อ ทางการตลาดอย่า งหลากหลายขึ้ น
คอตเลอร์ , การ์ตายาจา, และเซเตียนวาน (2554) ได้แบ่งยุคของการตลาดเป็ น 3 ยุคด้วยกันดังนี้
1) การตลาดยุค 1.0 เน้น การตลาดที่ ยึดสิ นค้าเป็ นหลัก (The Product Centric Era)
โดยใช้เครื่ องจักรเป็ นเทคโนโลยีหลัก มุ่งเน้นไปที่การผลิตสิ นค้าในปริ มาณมากจากโรงการและให้
ความสาคัญกับต้นทุนการผลิตที่ต่าเพื่อให้ขายได้ในราคาที่ถูกที่สุด
2) การตลาดยุค 2.0 เน้นให้ความสาคัญกับผูบ้ ริ โภค (The Consumer Era) เป็ นยุคที่
เทคโนโลยีสารสนเทศเป็ นตัวขับเคลื่อนหลัก ผูบ้ ริ โภคมีความรอบรู ้และสามารถเปรี ยบเทียบสิ นค้า
ลักษณะต่างๆ ได้ ตลอดจนผูบ้ ริ โภคยังมีรสนิ ยมความชอบแตกต่างกันออกไป ซึ่ งยุคนี้ เน้นไปที่การ
ตอบสนองความต้องการของผูบ้ ริ โภคและให้ ค วามหลากหลาย นัก การตลาดยุค นี้ ยัง คงมองว่า
ผูบ้ ริ โภคเป็ นแค่ผรู ้ ับสารจากตราสิ นค้าเท่านั้นและเป็ นลักษณะของการสื่ อสารแบบทางเดียวเท่านั้น
3) การตลาดยุค 3.0 หรื อยุค การตลาดที่ ข บั เคลื่ อนด้วยค่านิ ยม (The Value-Driven
Era) แทนที่จะมองกลุ่มเป้ าหมายเป็ นผูบ้ ริ โภคธรรมดา แต่มองผูบ้ ริ โภคในฐานะมนุ ษย์อย่างสมบูรณ์
ที่ประกอบด้วยความคิด (Mind) จิตใจ (Heart) และจิตวิญญาณ (Spirit) ทุ กวันนี้ ผูบ้ ริ โภคพยายาม
มองหาสิ่ งที่มาบรรเทาความกังวลใจ เพื่อทาให้โลกในยุคนี้น่าอยูข่ ้ ึน โดยผูบ้ ริ โภคมิได้ตอ้ งการเพียง
แค่ สิ น ค้า แต่ ย งั ต้องการเติ ม เต็ ม ความปรารถนาทางจิ ต วิญ ญาณ (Human Spirit Fulfillment) จาก
สิ นค้าและบริ การที่เลือกด้วย ซึ่ งเป็ นการตลาดยุคปั จจุบนั ซึ่ งมีเทคโนโลยีเป็ นตัวเชื่ อมการมีส่วนร่ วม
และการตลาดความร่ วมมือ(The Age of Participation and Collaborative Marketing) กล่าวคือ ข้อมูล
ข่าวสาร ความคิดเห็นต่างๆ สามารถแพร่ กระจายออกไปอย่างกว้างขวาง โดยมีการเปลี่ยนแปลงที่ไม่
ได้มาจากผูบ้ ริ โภคแต่มาจากผูผ้ ลิตและผูบ้ ริ โภคในคนคนเดียวกัน (Prosumer)
Wertime and Fenwick (2008) ยังได้ให้นิยามเกี่ ยวกับการตลาดดิ จิตอล คือ พัฒนาการของ
การตลาดในอนาคต เกิดขึ้นเมื่อบริ ษทั ดาเนิ นงานทางการตลาดส่ วนใหญ่หรื อทั้งหมดผ่านช่องทาง
สื่ อสารดิ จิตอลซึ่ งเป็ นสื่ อที่ ระบุ ตวั ผูใ้ ช้ได้ จึงท าให้นักการตลาดสื่ อสารแบบสองทาง (Two-way
Communication) กับลูกค้าได้อย่างต่อเนื่ องเป็ นรายบุคคล และข้อมูลที่ได้จากลูกค้าแต่ละคนในแต่
ละครั้งเป็ นการเรี ยนรู ้ร่วมกันซึ่ งอาจเป็ นประโยชน์กบั ลูกค้าคนต่อไป นักการตลาดสามารถนาข้อมูล
เหล่านี้ มาใช้ประโยชน์สูงสุ ดแก่ผูบ้ ริ โภคในโอกาสต่อๆ ไปและให้มองผูบ้ ริ โภคในมุมมองใหม่ว่า
เป็ นผูร้ ่ วมวง (Participants)
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ตารางที่ 2.1 ตารางเปรี ยบเทียบความแตกต่างระหว่างการตลาด 1.0 การตลาด 2.0 และการตลาด 3.0
การตลาด 1.0
การตลาดแบบยึดถือตัว
สิ นค้าเป็ นสิ่ งสาคัญ
(Product-centric
Marketing)

การตลาด 2.0
การตลาดแบบยึดถือ
ผูบ้ ริ โภคเป็ นศูนย์กลาง
(Consumer Oriented
Marketing)

การตลาด 3.0
การตลาดที่ขบั เคลื่อนด้วยค่านิยม
(Value-driven Marketing)

วัตถุประสงค์

ขายสิ นค้า

ทาให้โลกน่าอยูข่ ้ ึน

แรงขับเคลื่อน
สาคัญ
ธุรกิจมอง
ตลาดอย่างไร

การปฏิวตั ิอุตสาหกรรม

สร้างความพึงพอใจและทา
ให้ผบู ้ ริ โภคติดใจในสิ นค้า
และบริ การตลอดไป
เทคโนโลยีสารสนเทศ

เทคโนโลยีคลื่นลูกใหม่

ผูบ้ ริ โภคฉลาด รอบรู ้ มี
ความคิดและจิตใจ

ผูบ้ ริ โภคเป็ นมนุษย์อย่างสมบูรณ์
มีความคิด จิตใจและจิตวิญญาณ

การสร้างความแตกต่างให้
สิ นค้า (Differentiation)
การวางตาแหน่งองค์กรและ
ผลิตภัณฑ์ (Corporate and
Product Positioning)

ค่านิยม (Value)

แนวคิดหลัก
ด้านการตลาด
แนวทาง
ปฏิบตั ิดา้ น
การตลาด

ผูบ้ ริ โภคจานวนมากที่มี
ความต้องการด้าน
กายภาพ
การพัฒนาสิ นค้า
(Product Development)
การกาหนดลักษณะ
จาเพาะของสิ นค้า
(Product Specification)

คุณค่าของ
สิ นค้า

ใช้งานได้ตามหน้าที่ที่
กาหนด (Functional)

ใช้งานได้ตามหน้าที่ที่
กาหนด (Functional)
และให้ความพึงพอใจทาง
อารมณ์ (Emotional
Satisfaction)

ปฏิสมั พันธ์กบั
ผูบ้ ริ โภค

หนึ่งต่อหลายๆ คน

หนึ่งต่อหนึ่ง

แหล่งทีม่ า: Wertime and Fenwick, 2008, p. 8-12.

พันธกิจ วิสยั ทัศน์
และค่านิยมขององค์กร
(Corporate Mission,
Vision and Values)
ใช้งานได้ตามหน้าที่ที่กาหนด
(Functional)
และให้ความพึงพอใจทางอารมณ์
(Emotional Satisfaction) และเติม
เต็มความปรารถนาทางจิต
วิญญาณ (Spiritual Fulfillment)
ความร่ วมมือระหว่างกลุ่มหลายๆ
คน
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นอกจากนี้ Wertime and Fenwick (2008) ได้ แ นะน าหลัก การท าการตลาดดิ จิ ต อลไว้
12 ประการดังนี้
1) อย่าปล่อยให้ผูบ้ ริ โภคและลู กค้าเป็ นเพียงผูร้ ับสารที่นิ่งเงียบอีกต่อไป นักการ
ตลาดยุค นี้ ต้องพยายามโน้ม น าให้ ผูบ้ ริ โภคมี ค วามรู ้ สึ ก ร่ วม และรวมคนเหล่ านี้ มาเป็ นผูร้ ่ วมวง
เพราะเขาอาจจะเป็ นผูจ้ ุดประกายความคิดก็ได้
2) ต้องเปลี่ยนมุมมองให้กา้ วพ้นจากแนวคิดเดิมๆเรื่ องสื่ อ แผนการตลาดดิจิตอลที่
ประสบความสาเร็ จคือแผนงานที่ ดึงผูค้ นให้มีส่วนร่ วมกับสิ นค้าหรื อแบรนด์ได้อย่างต่อเนื่ องและ
ยัง่ ยืน ซึ่ งสิ่ งนี้ตอ้ งอาศัยการวางแผนและจุดยืนอันเด่นชัด
3) ต้องตัดสิ นใจเลื อกใช้ช่องทางการสื่ อสารให้เหมาะสมกับวัตถุ ประสงค์ เนื้ อหา
ในสื่ อดิจิตอลต้อง “เร้าใจ” เพื่อดึงดูดผูบ้ ริ โภคให้เข้ามามีส่วนร่ วมได้
4) เนื้ อหาดิ จิตอล (Digital Content) จะมี ลกั ษณะที่ ยืดหยุ่นได้ คล่ องตัว และหยุด
พ้นจากข้อจากัดทั้งปวงจากสื่ อดั้งเดิม และผูผ้ ลิตสามารถสร้างสรรค์ผลงานได้อย่างเสรี
5) ในยุคนี้ ผบู ้ ริ โภคมักเป็ นฝ่ ายริ เริ่ ม กาหนดทิศทางและเนื้ อหาส่ วนใหญ่น้ นั จะมา
จากผูบ้ ริ โภค นัก การตลาดมี บ ทบาทเพี ยงแค่ ส่ งเสริ ม และให้รางวัล แก่ ผูบ้ ริ โภคที่ ส ร้ างเนื้ อหาที่
สอดคล้องกับแบรนด์ของตน
6) การส่ งสารให้ผูบ้ ริ โภคในยุคนี้ ตอ้ งได้รับความยินยอมจากผูบ้ ริ โภคก่อนเสมอ
และเนื้อหาควรเป็ นเรื่ องที่ผบู ้ ริ โภคสนใจ
7) นัก การตลาดต้อ งรู ้ จกั พร้ อมกับ เข้า ใจประเภทและลัก ษณะของสื่ อ โฆษณา
รู ปแบบใหม่ๆของยุคดิจิตอล
8) การควบคุ มข่าวสารในยุคดิ จิตอลเป็ นไปไม่ได้อีกต่อไป เพราะผูบ้ ริ โภคเข้าถึ ง
และส่ งต่อข่าวสารได้อย่างรวดเร็ ว แทนที่จะพยายามควบคุ ม นักการตลาดต้องปรับวิธีการและทา
ตัวเองให้เป็ นส่ วนหนึ่ งของวงสนทนาโดยใช้สื่อดิ จิตอลที่มีอยู่เพื่อโน้มน้าวให้เกิ ดความรู ้ สึกร่ วม
ไม่ใช่การบังคับให้เชื่ออีกต่อไป
9) แนวคิดเรื่ องการสื่ อสารการตลาดเชิ งบูรณาการ (IMC) ไม่เพียงพอแล้วสาหรับ
ยุคดิ จิตอล นักการตลาดต้องใช้แผนการตลาดที่ แยบยลในการเชื่ อมผูบ้ ริ โภคให้เข้าถึ งและมีสาย
สัมพันธ์ ที่ แน่ นแฟ้ นกับแบรนด์ นอกจากนี้ ยงั ต้องเปลี่ ยนจากการสร้ างภาพลักษณ์ ไปสู่ การสร้ าง
เสริ มประสบการณ์ดีๆ ให้เกิดขึ้นกับลูกค้าแบบรายบุคคล
10) ข้อ มู ล คื อ สายเลื อ ดใหญ่ ข องงานการตลาดเป็ นกุ ญ แจส าคัญ ในการใช้
ประโยชน์จากสื่ อดิ จิตอลที่สามารถเจาะเข้าถึ งผูบ้ ริ โภครายบุ คคลได้อย่างเต็มที่ นักการตลาดต้อง
วิเคราะห์ขอ้ มูลลักษณะเชิงจิตวิทยา และพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภคด้วย (Profiling of Consumers)
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11) การตัดสิ นใจทางการตลาดโดยมี พ้ืนฐานจากข้อมู ลย้อนหลังไม่เพี ยงพออี ก
ต่ อ ไปในยุค ดิ จิต อล นัก การตลาดยุค ใหม่ ต้อ งวิเคราะห์ ข ้อมู ล แบบเรี ย ลไทม์ เพื่ อประกอบการ
ตัดสิ นใจอย่างรวดเร็ วบนพื้นฐานของความจริ งได้อย่างทันท่วงที
12) ด้วยช่ องทางการสื่ อสารแบบเจาะเข้าถึ งตัวผูบ้ ริ โภคเป็ นรายบุคคล ทาให้ทุก
อย่างในส่ วนผสมทางการตลาดวัดผลได้ การตลาดดิจิตอลจึงมีความน่าเชื่อถือมากกว่า
กลไกทางการตลาด 3.0 ในยุคปั จจุ บนั ผูว้ ิจยั สรุ ปได้ว่า การตลาดเน้นขับ เคลื่ อนด้วยค่าย
นิยม (Value-driven Marketing) คุณลักษณะการใช้งานของผลิตภัณฑ์น้ นั ไม่จาเป็ นอีกต่อไป แต่ตอ้ ง
ให้ความพึงพอใจทางอารมณ์ (Emotional Satisfaction) และเติมเต็มความปรารถนาทางจิตวิญญาณ
(Spiritual Fulfillment) ของกลุ่มลู กค้าโดยมี แรงขับเคลื่ อนคือ เทคโนโลยีรูปแบบใหม่ ซึ่ งสามารถ
ระบุผใู ้ ช้รวมไปถึงวิเคราะห์พฤติกรรมต่างๆ ของผูใ้ ช้ได้ และนักการตลาดสามารถใช้ประโยชน์จาก
ข้อมูลในการปรับกลยุทธ์การตลาดที่นกั วิชาการได้แนะนาแนวทางที่เหมาะสมในแต่ละสถานการณ์
ผูว้ ิจยั ได้นาแนวคิดเกี่ยวกับการตลาดดิจิตอลมาศึกษาในการเลื อกใช้กลยุทธ์ในการสื่ อสาร
และกลยุทธ์ในการสื่ อสารการตลาดของผูผ้ ลิตโดยเฉพาะหลักการทาการตลาดดิจิตอลในยุคปัจจุบนั
2.2.3 การสร้ างเนื้อหาโดยผู้บริ โภค (Consumer-Create Content)
ปั จจุ บ ันผูบ้ ริ โภคต้องการปรั บ แก้ ตัดต่ อและเปลี่ ย นเนื้ อหาที่ ได้รับ ชมรวมถึ งการสร้ าง
เนื้ อหาใหม่ ๆ ตามที่ ผูบ้ ริ โภคต้องการซึ่ งคื อลัก ษณะที่ ส าคัญของลักษณะเว็บ 2.0 เช่ นการบันทึ ก
เพลย์ลิส (Playlist) ในเว็บ ไซต์ Youtube เป็ นของตัวเองเพื่ อเป็ นการบันทึ กไว้ดูวีดีโอที่ ตนเองชื่ น
ชอบยามว่าง รวมถึง การเป็ นผูส้ ร้างเนื้ อหาเองและเผยแพร่ ดว้ ยตนเองบางคนเรี ยกปรากฏการณ์น้ ี วา่
การสร้างสื่ อโดยผู ้ บริ โภค (Consumer-Create Content) ซึ่ งผูว้ ิจยั ถื อว่าผูผ้ ลิ ตรายการโทรทัศน์ผ่าน
เว็บไซต์ Youtube นั้นคือ ผูบ้ ริ โภคสื่ อ Youtube ที่สามารถสร้างเนื้อหาและเผยแพร่ รายการโทรทัศน์
ด้วยตนเองเช่นกัน (Wertime & Fenwick, 2008)
Wertime and Fenwick (2008) กล่ า วว่าปั จจัย ส าคัญ ที่ ข บั เคลื่ อนการเติ บ โตของการสร้ า ง
เนื้อหาของผูบ้ ริ โภคมี 4 ปัจจัยคือ
1) ปฏิวตั ิกระบวนการเกี่ยวกับสื่ อ (Renovation of the Media Model)
2) รู ปแบบมากมายเหลือคณานับ (Explosion of Formats)
3) เกิ ด และเติ บ โตบนฐานของชุ ม ชนออนไลน์ (Social Network Provide the
Platform)
4) ปากต่อปากไวกว่าติดเทอร์ โบ (Turbo-Changed Word-of-Mouth)

19
1) ปัจจัยขับเคลื่อนที่ 1 ปฏิวตั ิกระบวนการเกี่ยวกับสื่ อ (Renovation of the Media
Model)
การผลิ ตเนื้ อหาต่างๆ ผ่านสื่ อส่ วนใหญ่เนื้ อหาที่ ได้มาจะถู กกลัน่ กรองและปรับแก้
จากบรรณาธิ การ ผูบ้ ริ หารต่างๆ จากนั้นผูผ้ ลิ ตจึ งเผยแพร่ เนื้ อหาของตนผ่านช่ องทางต่างๆ ที่ มีอยู่
เช่ น ร้านหนังสื อ แผงหนังสื อ สถานี โทรทัศน์ สถานี วิทยุ เป็ นต้น การเริ่ มทาธุ รกิ จเกี่ยวกับสื่ อล้วน
ต้องใช้ตน้ ทุนมากมายในการซื้ ออุปกรณ์ต่างๆ รวมถึงการซื้ อเวลาออกอากาศ ส่ วนด้านผูบ้ ริ โภคนั้น
มีหน้าที่ เพียงรับเนื้ อหาจากผูผ้ ลิ ตเท่านั้น โดยการสมัครเป็ นสมาชิ กหรื อจ่ายค่าธรรมเนี ยมเพื่อรั บ
เนื้ อหานั้น ซึ่ งเงิ นที่ ได้มาจากการผลิ ตเนื้ อหาการขายสื่ อต่างๆต้องกลับไปเป็ นค่าใช้จ่ายในการจัด
จาหน่ าย ค่าจ้างสานักพิมพ์ บรรณาธิ การ ผูป้ รั บแต่งเนื้ อหา และเหลื อกลับไปยังผูผ้ ลิ ตจริ งๆเพียง
เล็กน้อยเท่านั้น

ภาพที่ 2.1 แสดงการเปลี่ยนแปลงของกระบวนการสื่ อ
แหล่งทีม่ า: Wertime and Fenwick, 2008.
เมื่ ออินเทอร์ เน็ตเข้ามาทาให้กระบวนการผลิ ตสื่ อเป็ นไปได้ง่ายและยืดหยุ่นขึ้น ใน
กระบวนการผลิตสื่ อแบบใหม่ที่ทุกคนเป็ นผูส้ ร้างเนื้ อหาโดยไม่เสี ยค่าใช้จ่ายมาก และสามารถใช้
เครื่ องมือที่มีในโลกอินเทอร์ เน็ตสร้างเนื้ อหาได้ฟรี นอกจากนี้ การสื่ อสารผ่านระบบยังรวดเร็ ว ลื่ น
ไหล และไปถึ งทัว่ ทุกมุมโลกการผลิ ตเนื้ อหาจึงเริ่ มเปลี่ ยนจากระบบเดิ มเป็ นรู ปแบบใหม่ที่เริ่ มมา
จากการเข้ามาของระบบอินเทอร์เน็ต ซึ่งเชื่อมโยงให้ใครๆ ก็สามารถเป็ นนักผลิตเนื้อหาได้
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2) ปัจจัยที่ 2 รู ปแบบมากมายเหลือคณานับ (Explosion of Formats)
อี ก หนึ่ ง สาเหตุ ที่ ท าให้ ผูบ้ ริ โภคหัน มาสนใจผลิ ตเนื้ อหาด้วยตัวเองอย่างมากมาย
เพราะปั จจุบนั ผูบ้ ริ โภคมีวธิ ี การนาเสนอได้หลากหลายรู ปแบบมากขึ้นตามความต้องการของตน

ภาพที่ 2.2 รู ปแบบคอนเทนต์ที่ผบู ้ ริ โภคนิยม
แหล่งทีม่ า: Wertime and Fenwick, 2008.
จะเห็ นได้ชดั ว่าคลิ ปวีดีโอออนไลน์มีการเข้าถึ งและมีการแบ่งปั นแลกเปลี่ ยนอยู่ใน
จานวนที่ ม ากเป็ นอัน ดับ ต้น ๆของรู ป แบบเนื้ อ หาที่ ผู บ้ ริ โภคนิ ย มมากที่ สุ ด และ Youtube เป็ น
เว็บไซต์ที่มีผผู ้ ลิตเนื้ อหาหรื อนักถ่ายคลิปอิสระใช้เป็ นสื่ อในการเผยแพร่ ผลงานโดยการฝากไฟล์ไว้
ในเว็บไซต์ โดยผลงานการผลิ ตเนื้ อหานั้นดี เที ยบเท่าในระดับมื ออาชี พ อี กทั้งโครงสร้ างรู ปแบบ
ของเว็บไซต์ Youtube ที่สามารถสร้างรายได้ซ่ ึ งทาให้ผบู ้ ริ โภคหลายคนหันมาผลิตเนื้อหาด้วยตนเอง
มากขึ้น
3) ปัจจัยที่ 3 เกิดและเติบโตบนฐานของชุมชนออนไลน์ (Social Network Provide
the Platform)
โดยธรรมชาติของมนุษย์จะชอบการบริ โภคมากกว่าการผลิต และเมื่อเทียบกับการ
ผลิตเนื้ อหาบนอินเทอร์ เน็ตการผลิตเนื้อหาก็ยงั น้อยกว่าการบริ โภค เว็บไซต์ Youtube สัดส่ วนการ
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สร้างเนื้ อหา (Upload) ยังต่าอยูป่ ระมาณร้อยละ 0.16 และผูผ้ ลิตเนื้ อหาใน Youtube ยังมีช่วงอายุที่
น้อยกว่าผูส้ ร้างเนื้อหาที่อยูใ่ นรู ปแบบอื่นเนื่องจากเกิดและเติบโตบนฐานของโลกออนไลน์ทาให้
เกิดความเข้าใจในธรรมชาติของโลกออนไลน์มากกว่า
4) ปัจจัยที่ 4 ปากต่อปากไวกว่าติดเทอร์ โบ (Turbo-Changed Word-of-Mouth)
การสื่ อสารในรู ปแบบปากต่อปาก (WOM) สามารถทาให้ข่าวสารแพร่ ไปได้เร็ วถ้า
เจ้าของข่าวสารนั้นเป็ นผูม้ ีชื่อเสี ยง แต่ถา้ เป็ นบุคคลธรรมดาอาจจะไม่ทาให้ข่าวสารแพร่ ไปรวดเร็ ว
ถ้าขาดอินเทอร์ เน็ตและเว็บไซต์ ช่องทางดิจิตอลทาให้ผบู ้ ริ โภคธรรมดามีแพลตฟอร์ มการสื่ อสารที่
เข้าถึ งคนได้มากมายหลายหลายและท าให้ข่าวสารมี โอกาสแพร่ กระจายอย่างมหาศาล การแพร่
ข้อมู ลข่าวสารต่อๆกันในโลกออนไลน์เป็ นสิ่ งที่มองข้ามไม่ได้ ซึ่ งสิ่ งนี้ มีอานาจและมี อิทธิ พลต่อ
ชี วิตรวมถึ งต่อความนึ กคิ ดของผูบ้ ริ โภคด้วย เช่ น ผูบ้ ริ โภครายการโทรทัศน์ที่ ตนเองชื่ นชอบใน
เว็บไซต์ของตน คนที่เห็ นและชื่ นชอบก็จะแชร์ ต่อทาให้รายการนั้นแพร่ กระจายออกไปในวงกว้าง
ในรู ปแบบ Viral Messaging อีกทั้งทาให้เกิด Talk of the Town อีกด้วย
อี ก ทั้ง Wertime and Fenwick (2008) ยัง ได้ท านายแนวโน้ ม ในอนาคตที่ พ ัฒ นามาจาก
พื้ น ฐานปั จ จัย ขับ เคลื่ อ นการสร้ า งเนื้ อ หาโดยผู บ้ ริ โภคข้า งต้น ที่ ผู ้วิ จ ัย เห็ น ว่า น่ า สนใจคื อ การ
พัฒ นาการสร้ างเนื้ อหาของผูบ้ ริ โภคที่ ท านายว่าใครๆ ก็ส ามารถมี รายการโทรทัศน์ ได้ เพราะว่า
ปั จจุบนั นั้นเราได้อยูใ่ นยุคของวีดีโอและวีดีโอเป็ นสื่ อของชายหญิงทุกคน ดังนั้นนักผลิตเนื้ อหายุค
ใหม่สามารถเลือกได้วา่ จะปฏิบตั ิตามระเบียบโครงสร้างของสื่ อยุคดั้งเดิมหรื อไม่ ซึ่ งระเบียบหนึ่งข้อ
ที่ผผู ้ ลิตเนื้ อหายุคใหม่มองข้ามไปเรี ยบร้อยแล้วคือ ข้อจากัดด้านเวลา (Time Limitation) เช่น สปอต
โฆษณาที่สื่อดั้งเดิมต้องมีความยาวไม่เกินที่ 15, 30 และ 60 วินาทีซ่ ึ งยุคนี้ ผผู ้ ลิตเนื้ อหาไม่ตอ้ งกังวล
เรื่ องเวลาอีกแล้วและสามารถกาหนดความยาวเท่าที่ตอ้ งการได้ เนื่ องจากสื่ อใหม่ที่หลากหลายและ
ไม่มีขอ้ จากัดเหมือนกับสื่ อดั้งเดิม
อย่างไรก็ตามการผลิตเนื้อหาในรู ปแบบรายการโทรทัศน์ที่มีผดู ้ าเนินรายการเป็ นสิ่ งที่ผผู ้ ลิต
เนื้อหาดิจิตอลยังคงยึดถืออยู่ เนื่องจากผูผ้ ลิตเนื้ อหายุคใหม่ก็อยากมีรายการโทรทัศน์เป็ นของตนเอง
และมี ฐานผูช้ มผูต้ ิดตามซึ่ งเป็ นสิ่ งที่ ผูผ้ ลิ ตเนื้ อหาเริ่ มคานึ งถึ งโดยเนื้ อหาจะมี หลากหลายรู ปแบบ
และลู กเล่นที่มากขึ้นกว่ารายการโทรทัศน์ในสื่ อดั้งเดิ ม เป็ นสิ่ งที่ Wertime and Fenwick (2008) ได้
ทานายแนวโน้มไว้
โดยสรุ ปคือผูช้ มในสื่ อออนไลน์สามารถปรับแต่ง เนื้ อหาที่รับชมในรู ปแบบที่ตนต้องการ
ได้ รวมไปถึ ง การผลิ ต เนื้ อ หาขึ้ น มาใหม่ ด้ว ยตนเอง โดยไม่ จ าเป็ นต้อ งปฏิ บ ัติ ต ามกฎระเบี ย บ
โครงสร้างของสื่ อยุคดั้งเดิม เนื่ องจากปั จจัยที่ก่อให้เกิดการสร้างเนื้ อหาโดยผูบ้ ริ โภค คือ การปฏิ วตั ิ
รู ปแบบของกระบวนการสื่ อที่เปลี่ ยนไปอย่างมากจากการเข้ามาของสื่ อออนไลน์ซ่ ึ งทาให้ทุกคนมี
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เสรี ภาพในการสื่ อสารมากขึ้น และเกิดรู ปแบบเนื้อหาในสังคมออนไลน์อย่างมากไม่วา่ จะเป็ น วีดีโอ
(Video) เว็บบอร์ ด (Web Board) บล็อค (Blog) เป็ นต้น เนื่ องจากผูใ้ ช้ส่วนใหญ่น้ นั เกิ ดและเติบโต
บนฐานของชุมชนออนไลน์
ผูว้ ิจยั ได้ใช้แนวคิดการสร้ างเนื้ อหาโดยผูบ้ ริ โภคมาศึกษาและอธิ บายเกี่ยวกับกระบวนการ
ทางานของสื่ อและผูผ้ ลิ ตสื่ อในยุคปั จจุบนั ซึ่ งเปลี่ ยนแปลงไปอย่างมากโดยมี 4 ปั จจัยหลักที่ทาให้
เกิดการเปลี่ยนแปลงคือ 1) ปฏิวตั ิกระบวนการเกี่ยวกับสื่ อ 2) รู ปแบบมากมายเหลือคณานับ 3) เกิ ด
และเติบโตบนฐานของชุมชนออนไลน์ 4) ปากต่อปากไวกว่าติดเทอร์ โบ

2.3 แนวคิดเกีย่ วกับ Youtube
2.3.1 ลักษณะของเว็บไซต์ Youtube
Youtube คือ เว็บไซต์โซเชียลมีเดีย (Social Media) ที่เป็ นวีดีโอซึ่ งเนื้ อหามีความหลากหลาย
ไม่วา่ จะเป็ นวีดีโอโฆษณามิวสิ ควีดีโอ รายการโทรทัศน์ยอ้ นหลัง และคลิปวีดีโอจากคนทัว่ ไป คลิป
วีดีโอที่เผยแพร่ อยูบ่ นเว็บไซต์ Youtube ส่ วนมากจะเป็ นคลิปวีดีโอสั้นๆถ่ายทาโดยประชาชนทัว่ ไป
และอัพโหลดโดยมีการแบ่งประเภทและจัดอันดับคลิปโดยง่าย (ศตพล จันทร์ ณรงค์, 2558)
“Youtube เป็ นเว็บไซต์ที่ได้รับความนิ ยมอย่างสู งในการแบ่งปั นไฟล์วีดีโอที่ผูใ้ ช้สามารถ
อัพ โหลดและน าไปแบ่ ง ปั น ต่ อ ได้แ ละยัง ได้รับ ความนิ ย มเป็ นอย่างสู ง ” โดยผูว้ ิจ ัย ได้รวบรวม
ลักษณะและคุณสมบัติของเว็บไซต์จากผูเ้ ชี่ ยวชาญต่างๆ ของ Youtubeไว้ดงั นี้ (Duffy, 2008; ธัญธัช
นันท์ชนก, 2558)
1) มีวีดีโอคลิ ปที่มีเนื้ อหาหลากหลายไม่วา่ จะเป็ น รายการโทรทัศน์ คลิปภาพยนตร์
มิวสิ ควีดีโอ ไปจนถึงคลิปที่ผใู ้ ช้ทาและอัพโหลดขึ้นเอง (Amateur Content)
2) ผูใ้ ช้ที่ไม่ได้เป็ นสมาชิกสามารถรับชมวีดีโอได้เกือบทั้งหมด และสมาชิกสามารถ
อัพโหลดวีดีโอได้มากโดยไม่จากัดจานวน
3) สมาชิกสามารถแจ้งเตือนได้วา่ วีดีโอคลิปใดที่มีเนื้อหาไม่เหมาะสม
4) ผูอ้ พั โหลดสามารถตั้งชื่อคลิปขึ้นได้เองและมีส่วนช่วยในการค้นหาของผูช้ ม
5) มีการใส่ Tags เป็ นการใส่ คาสั้นๆ ที่เป็ นคียเ์ วิร์ดสาหรับคลิปนั้นๆ โดยมีส่วนช่วย
ในการ ค้นหาของผูช้ ม
6) มีลกั ษณะเป็ นช่อง (Channel) ภายใต้เว็บไซต์ Youtube เพื่อจัดประเภทเนื้ อหาให้
อยูใ่ นช่องเดียวกันโดยผูใ้ ช้ 1 คนสามารถมีได้หลายช่อง
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7) มีวีดีโอที่เกี่ยวข้อง (Related Video) เพื่อนาเสนอคลิปวีดีโอที่เกี่ยวข้องให้กบั ผูร้ ับ
ชมโดยอัตโนมัติโดยการค้นหาจากการ Tags
8) มี ก ารติ ด ตาม (Subscribe) โดยสมาชิ ก สามารถเลื อ กรั บ ข่ า วสารจากช่ อ ง
(Channels) ที่ชื่นชอบได้และเมื่อช่องที่เราติดตามมีการอัพโหลดวีดีโอใหม่จะมีการแจ้งเตือนให้เรา
ได้ทราบ
9) มีก ารแสดงความคิ ดเห็ น (Comments) โดยสมาชิ กสามารถแสดงความคิดเห็ น
เกี่ยวกับวีดีโอคลิปที่รับชมได้ ทั้งนี้ เจ้าของคลิปสามารถเลือกได้วา่ คลิปวีดีโอนั้นจะสามารถให้ผอู ้ ื่น
แสดงความคิดเห็นได้หรื อไม่
10) มีการบอกจานวนผูช้ มวีดีโอ (Views)
11) ผูช้ มสามารถให้คะแนนวีดีโอคลิปที่ดูได้ผา่ นการ Like และ Dislike
12) สามารถสร้างและตัดต่อคลิปผ่าน Youtube ได้
13) สามารถถ่ายทอดสด (Live Streaming) เหตุการณ์หรื ออีเวนต์ (Events) ต่างๆ ได้
14) สามารถแชร์ คลิ ป วีดีโอผ่านช่ องทางต่ างๆโดยการฝั ง (Embed) ตามเว็บ ไซต์
ต่างๆ ได้ เช่น Facebook Twitter เป็ นต้น
15) ผูใ้ ช้สามารถดาวน์โหลดคลิปวีดีโอมาดูแบบออฟไลน์ได้
16) มีบริ การลงโฆษณาผ่าน Youtube (Adwords for Video)
17) สามารถสร้ างรายได้แก่ ผูผ้ ลิ ตคลิ ป วีดี โอผ่านโปรแกรมพัน ธมิ ต ร (Youtube
Partner Program)
2.3.2 บทบาทของ Youtube
พิมพ์พร พุฒิสาร (2553) ได้สรุ ปบทบาทของ Youtube ที่ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อจุดประสงค์หลัก
4 ด้าน ดังนี้
1) บทบาทด้านพื้นที่สาหรับส่ งเสี ยงสื่ อสารเรื่ องราวของตนไปสู่ คนทัว่ โลก
เพื่อให้คนทัว่ โลกที่สามมารถถ่ายวีดีโอและเชื่ อมต่ออินเทอร์ เน็ตได้ มีสิทธิ มีเสี ยง มี
โอกาสในการนาเสนอเรื่ องราวของตน ของชุ มชน หรื อเหตุการณ์ ต่างๆที่ ตนประสบพบเจอที่ ใน
อดีตไม่มีใครให้ความสนใจจะนาเสนอไปสู่ คนอื่นๆ ทัว่ โลกได้
2) บทบาทด้านคลังข้อมูลวีดีโอคลิป
จากข้อมูลวีดีโอคลิปที่ถูกอัพโหลดเอาไว้มากมายมหาศาลและก็ยงั คงมีวีดีโอถูกอัพ
โหลดไปเรื่ อยๆ Youtube เปิ ดโอกาสให้คนทัว่ โลกเข้ามาชมโดยไม่ตอ้ งสมัคร มีการจัดประเภท แยก

24
ประเภทวีดีโอ ท าตัวช่ วยในการค้นหาเพื่ อความสะดวกของผูช้ มหรื อผูท้ ี่ ตอ้ งการข้อมู ลจากคลัง
วีดีโอ
3) บทบาทชุมชนสาหรับผูใ้ ช้วดี ีโอคลิป
เมื่อมีการสมัครสมาชิกมีการอัพโหลด มีการรับชม มีการแสดงความคิดเห็น การให้
เรตติ้ง การอยูร่ ่ วมกันอย่างเป็ นสุ ภาพไม่วา่ จะเป็ นการแสดงความคิดเห็น การเลือกลักษณะเนื้อหาใน
การอัพ โหลด การนาไฟล์วีดีโอของผูอ้ ื่ นไปใช้ต่อจึ งต้องมี ก ฎเกณฑ์ส าหรั บ ให้ผูท้ ี่ อยู่ร่วมกันใน
ชุมชนคลิปวีดีโอแห่งนี้ช่วยกันปฏิบตั ิตาม
4) บทบาทการเป็ นช่องทางโฆษณา
บทบาทการเป็ นช่ องทางในการโฆษณาให้กบั กลุ่มบริ ษทั พันธมิ ตร หรื อแหล่งการ
สร้างรายได้ให้กบั กลุ่มบริ ษทั พันธมิตรหรื อพันธมิตรประเภทบุคคลที่อพั โหลดวีดีโอไว้และมีผชู ้ ม
เป็ นจานวนมาก
โดยผูว้ ิจยั จะเลื อกศึก ษาบทบาทที่ 4 โดยเฉพาะเพื่ อศึ กษาและวิเคราะห์ถึ งผูผ้ ลิ ตรายการ
โทรทัศน์ใน Youtube ที่ตอ้ งการสร้างรายได้จากโปรแกรมพันธมิตร Youtube
2.3.3 กลยุทธ์ ในการผลิตวีดีโอใน Youtube
เมื่อต้องการอัพโหลดวีดีโอลงในเว็บไซต์ Youtube สาคัญมากที่จะต้องทาให้ไฟล์วีดีโอนั้น
ถูกต้อง และรายละเอียดต่างๆ ให้ถูกต้องเพื่อทาให้วีดีโอที่น่าสนใจยิ่งขึ้น และต้องทาให้เหมาะสม
กับสื่ ออย่าง Youtube เพราะ Youtube เป็ นช่ องทางที่ยงั ใหม่ ซึ่ งอะไรที่ผลิตออกมาในจอโทรทัศน์
ทัว่ ไปบางอย่างอาจจะยังไม่เหมาะสมสาหรับ Youtube Miller (2011) ได้แนะนาแนวทางในการผลิต
วีดีโอใน Youtube ให้มีประสิ ทธิ ภาพทั้ง 3 ด้านคือ 1) ด้านภาพ 2) ด้านเนื้ อหา และ 3) ด้านการสร้าง
ยอดขายดังนี้
1) ด้านภาพ
(1) ถ่ายสาหรับจอที่เล็กกว่า (Shoot for the Smaller Screen)
ผูช้ มที่ ดู Youtube ส่ วนมากนั้นจะดู จากหน้าเว็บ และจะเป็ นวีดีโอจอที่ เล็ก กว่า
โทรทัศน์ทวั่ ไปดังนั้นผูผ้ ลิตจึงต้องผลิตออกมาให้ภาพดูดีในจอที่เล็กด้วยเพราะรายละเอียดต่างๆ จะ
หายไปและไม่ตอ้ งใช้สิ่งของตกแต่งในฉากให้มากเกิ นไปยิ่งสิ่ งของในฉากยิ่งเล็กก็จะหายไปง่าย
มากควรจะทาให้วดี ีโอมีสิ่งที่โดดเด่นเพียงแค่สิ่งเดียวก็เพียงพอแล้ว
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(2) สี ให้โดดเด่น (Accentuate the Contrast)
การทาให้สีภาพดู แตกต่างใช้ได้ดีกบั ภาพวีดีโอที่ เล็กๆ เช่ นการใช้สีขาวบนพื้ น
หลัง ที่มีสีดา หรื อใช้สีดาบนพื้นหลังที่มีสีขาว และใช้สีพ้ืนหลังที่สว่างทาให้หน้าวีดีโอของคุณ จะดู
โดดเด่นในการแสดงภาพขนาดเล็ก (Thumbnail) บนเว็บไซต์
(3) ภาพต้องช้าและนิ่ง (Slow and Steady Win the Race)
การเคลื่ อนที่ของวัตถุในภาพที่เร็ วเกิ นไปอาจทาให้ผูร้ ับชมไม่เห็ นภาพที่ชดั เจน
หรื ออาจจะเบลอออกไป ทั้งนี้ข้ ึนอยูก่ บั ความเร็ วของอินเทอร์ เน็ตด้วย
(4) ลงทุนในอุปกรณ์ที่มีคุณภาพ (Invest in Quality Equipment)
การที่ จะผลิ ตวีดีโอที่ มีคุ ณ ภาพนั้นต้องการอุ ป กรณ์ ที่ มี คุ ณ ภาพเช่ น กัน ควรใช้
กล้องวีดีโอที่ทนั สมัยในยุค เช่นการใช้กล้องดิจิตอลบันทึกภาพแทนการใช้กล้องในระบบอนาลอค
และอุปกรณ์ อื่นๆ ต้องมี คุณภาพด้วยเช่ น เลนส์ ที่เหมาะสม เครื่ องมือบันทึกเสี ยงที่ดี จะทาให้การ
ผลิตชิ้นงานวีดีโอมีคุณภาพมากยิง่ ขึ้น
(5) ใช้กล้องสองตัว (Use two Cameras)
เมื่ อ ใช้ก ล้อ งสองตัว วีดี โอจะดู มื อ อาชี พ มากขึ้ น เนื่ อ งจากการใช้มุ ม กล้อ งที่
แตกต่างและสามารถตัดต่อให้หลากหลายขึ้นได้ และทาให้ผชู ้ มไม่สามารถสังเกตเห็นการตัดเนื้ อหา
ทิง้ เหมือนการใช้กล้องตัวเดียว
(6) อย่ า ใช้ วี ดี โ อเก่ า ถ้ า ใช้ ต้อ งมี ก ารปรั บ แต่ ง ด้ ว ย (Don’t Just Recycle Old
Video-Re-Edit Them Too)
หลายๆ บริ ษทั เมื่อเริ่ มเปิ ดใช้ Youtube ส่ วนมากจะอัพโหลดวีดีโอเกี่ยวกับบริ ษทั
ที่ทามาแล้ว ถือว่าเป็ นไอเดียที่แย่ เพราะว่าจะดูเหมือนไม่มีความพยายามในการผลิตวีดีโอมากพอใน
Youtube และอาจจะไม่ทนั สมัย บางทีอาจจะนามาตัดต่อใหม่หรื อถ่ายทาใหม่ดีกว่า
(7) จ้างมืออาชีพ (Hire a Pro)
ถ้าไม่มีความสามารถในการใช้อุปกรณ์ที่ใช้ผลิตวีดีโอ สามารถจ้างบุคลากร หรื อ
บริ ษทั จากภายนอกมาผลิตวีดีโอให้ หรื อจ้างมาสอนวิธีการผลิตที่ถูกต้อง
(8) แหกกฎบ้าง (Break the Rules)
การแหกฎบางอย่างเป็ นสิ่ งที่ทาให้วดี ีโอนั้นจะดูดีข้ ึน ไม่เป็ นไรที่จะคิดอะไรนอก
กรอบบ้าง เช่ น เมื่อต้องการสร้ างภาพที่ดูแปลกๆและเท่เพื่อกลุ่มวัยรุ่ น ช่างภาพจึงเอากล้องออกมา
จากขาตั้ง เพื่ อ ท าให้ เกิ ด การสั่ น ของกล้ อ งโดยตั้ง ใจ กล่ า วคื อ ท าอย่ า งไรก็ ไ ด้ เพื่ อ ให้ บ รรลุ
วัตถุประสงค์ของคุณที่ตอ้ งการ
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2) ด้านเนื้อหา
(1) ต้องบันเทิง (Be Entertaining)
เป็ นกฎข้อแรกที่เห็นได้ชัดที่สุด คือต้องทาวีดีโอให้ดูเพลิ ดเพลิน ผูช้ มชอบที่จะ
เพลิดเพลินอยูแ่ ล้ว ผูผ้ ลิ ตแค่ตอ้ งตอบสนองความต้องการของผูช้ ม แต่ถา้ วีดีโอน่ าเบื่อก็จะไม่มีใคร
รับชม ถ้าคุณต้องการขายสิ นค้า ต้องหาทางทาให้มนั เพลิดเพลินเพื่อทาให้ผชู ้ มดูได้จนจบวีดีโอ
(2) ต้องให้ความรู ้ (Be Informative)
การทาให้เพลิดเพลินนั้นเป็ นสิ่ งที่สาคัญ แต่การให้ความรู ้น้ นั สาคัญไม่แพ้กนั มัน
คื อการผสมผสานระหว่างการเรี ยนรู ้ และความเพลิ ดเพลิ นเป็ นการให้ก ารบันเทิ งควบคู่กบั สาระ
ความรู ้ (Edutainment) ผูช้ มจะมาชมเพื่อความบันเทิงแต่ผชู ้ มยังได้ความรู ้ไปด้วย
(3) ต้องทาให้สนุก (Go for the Funny)
การทาให้วีดีโอของคุณบันเทิง วิธีที่ดีที่สุดคือการทาให้มนั สนุ ก เนื่ องจากผูช้ ม
ต้องการที่จะหัวเราะ และผูช้ มจะจาวีดีโอที่สนุกที่พวกเขาดูบน Youtubeได้ และวีดีโอฮิตในเว็บไซต์
Youtube ส่ วนมากจะเป็ นวีดีโอที่สนุ ก ตลก ขบขัน ดังนั้นอย่าให้วีดีโอเครี ยดเกินไป ต้องทาให้สนุ ก
เข้าไว้เพื่อทาให้เกิดความรู ้สึกร่ วมกันระหว่างผูช้ มกับวีดีโอของผูผ้ ลิต
(3) ทาให้ส้ นั (Keep it Short)
สิ่ งหนึ่ งที่สามารถฆ่าวีดีโอของคุณเลยคือการทาให้มนั ยาวเกิ นไป เนื่ องจากผูช้ ม
ในยุคสมัยนี้ จะจดจ่อกับสิ่ งหนึ่ งเพียงแค่เวลาสั้นๆ แต่ไม่ควรทาให้มนั สั้นเกินไปหรื อไม่ควรให้จบ
เร็ วเกินไปกว่าเนื้อหาที่นาเสนอ
(4) ทาให้เรี ยบง่าย (Keep it Simple)
ไม่ จ าเป็ นต้อ งลงทุ น เยอะไปกับ วี ดี โ อใน Youtube เนื่ อ งจากจะท าให้ ดู ต้ ัง ใจ
เกิ นไปและสาหรับโลกออนไลน์มนั จะดู แย่มาก ดังนั้นแค่ยืนพูดกับกล้องแค่น้ นั ก็อาจจะเพียงพอ
แล้วสาหรับโลกออนไลน์
(5) ต้องมีจุดสนใจ (Stay Focused)
การมีจุดสนใจเป็ นส่ วนหนึ่ งของการทาให้วีดีโอของคุ ณดูเรี ยบง่าย จาไว้วา่ คุ ณมี
เวลาเพียงแค่ไม่กี่นาทีที่จะสื่ อสารออกไปให้ผูช้ ม จงใช้จุดสนใจแค่จุดเดี ยวและสื่ อสารออกไปให้
แข็งแรงที่สุด
(6) สื่ อสารให้ชดั เจน (Communicate a Clear Message)
เมื่อคุ ณผลิตวีดีโอออกมาคุ ณต้องแน่ ใจว่าคุณสื่ อสารออกมาได้ชดั เจนและเข้าใจ
ง่าย ผูช้ มต้องเข้าใจสิ่ งที่เราต้องการสื่ อออกไป โดยไม่ทาให้รูปแบบการผลิ ตมาก่อกวนเนื้ อหาที่จะ
สื่ อออกไปได้
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(7) หลีกเลี่ยงการยัดเยียดโฆษณา (Avoid the Hard Sell)
ใน Youtube การไม่ยดั เยียดโฆษณาจะได้ผลมากกว่าการยัดเยียดโฆษณา ต้อง
โฆษณาแบบมีเล่ห์เหลี่ยมมากกว่าจะโชว์สาธิ ตสิ นค้าไปเลย ถ้ายัดเยียดโฆษณามากเกินไปอาจจะทา
ให้ผชู ้ มราคาญและอาจปิ ดวีดีโอของคุณไปเลย
(8) ทาให้สดใหม่เสมอ (Keep it Fresh)
วีดีโอในโลกออนไลน์ส่วนใหญ่ทามาและจะถูกลืมภายในแค่เดือนหรื อสองเดือน
เท่านั้น เนื่ องจากในโลกออนไลน์มีคนโพสต์คลิปใหม่ๆ วันละเป็ นพันๆ คลิป ดังนั้นควรทาให้ช่อง
ใหม่เสมอด้วยการโพสต์คลิปใหม่เรื่ อยๆ สม่าเสมอ
3) ด้านการสร้างยอดขาย
ใส่ เว็บไซต์ลงไปในวีดีโอ (Include your Website’s Address in your Video)
การเขียนที่อยูเ่ ว็บไซต์ฝังลงไปในวีดีโอเป็ นหลักการตลาดที่สาคัญสาหรับ Youtube
ที่สามารถนาผูช้ มวีดีโอมายังที่เว็บไซต์ได้ และต้องให้แน่ ใจว่าชื่ อเว็บไซต์ใหญ่พอที่จะสามารถให้
ผูช้ มอ่านและจดจาได้หรื อไม่ และจะเป็ นการดีที่จะใส่ ไว้ต้ งั แต่เริ่ มวีดีโอ
(1) ใ ส่ URL ข อ ง คุ ณ ใ น ค าบ ร ร ย าย ไ ป ด้ ว ย (Include Your URL in the
Accompanying Text)
เมื่ออัพโหลดลิ งค์วีดีโอและมีการบรรยายใต้วีดีโอ อย่าลืมที่จะใส่ URL เว็บไซต์
ของคุณลงไปด้วย
(2) เชื่อมโยงช่อง Youtube ของคุณ (Link from Your Channel Page)
นอกจาจะใส่ URL ไว้ตรงค าบรรยายแล้วอย่าลื ม ใส่ เว็บ ไซต์ข องคุ ณ จากช่ อ ง
Youtube ของคุณในหน้าประวัติของช่อง Youtube ทาให้ผชู ้ มของช่องคุณสามารถไปยังเว็บไซต์ของ
คุณได้
นอกจากนี้ Wertime and Fenwick (2008) ยัง แนะน าแนวทางการปฏิ บ ัติ ด้านการตลาด
ดิจิตอลในการสร้างเนื้อหาโดยผูบ้ ริ โภคที่น่าสนใจไว้ดงั ต่อไปนี้
1) จริ งใจ
เนื้ อหาที่สร้ างโดยผูบ้ ริ โภคส่ วนใหญ่จะเป็ นผลงานที่สร้างด้วยใจรัก อิสระ และเอา
จริ งเอาจัง คุ ณ สมบัติเหล่ านี้ เป็ นเคล็ ดลับ ส าคัญ ที่ ท าให้ช่ อง Youtube ประสบความส าเร็ จเพราะ
แบรนด์ที่พูดออกมาจากใจจริ งทาให้ดูจริ งใจอย่างที่สุด และถ้านักการตลาดต้องการเข้าไปเป็ นส่ วน
หนึ่งของผลงาน ต้องจริ งใจและต้องทาให้กลมกลืนกับเนื้อหากับช่องนั้นด้วย
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2) ทาความเข้าใจกับลักษณะพื้นฐานของแต่ละเว็บไซต์และสื่ อสารให้กลมกลืน
นักการตลาดดิจิตอลที่ประสบความสาเร็ จต้องขยันศึกษาทาความเข้าใจลักษณะของ
ผูบ้ ริ โภคให้ลึกซึ้ งว่าเป็ นอย่างไร แล้วออกแบบหัวข้อการสนทนาให้มีเนื้ อหาที่สอดคล้องกัน และ
ข้อความกระชับ ตรงประเด็น ไม่ยาวจนเกินไป นอกจากนี้ยงั แนะนาอีกว่าต้องพยายามเขียนเนื้อหาที่
เชิญชวนให้เกิดการสื่ อสารสองทาง เช่นการถามความคิดเห็นผูบ้ ริ โภค เป็ นต้น และยังแนะนาให้ซ้ื อ
พื้ น ที่ โฆษณาในอิ น เทอร์ เน็ ต ผ่า น Google Adwords เพื่ อ ให้ ข้อ มู ล ที่ ต้อ งการมาปรากฏบนหน้า
เว็บไซต์การสื บค้นมากกว่าข้อมูลที่ ไม่ตอ้ งการให้ปรากฏ เช่ น รายการโทรทัศน์โดนผูบ้ ริ โภคให้
ความเห็นในแง่ลบ แต่เจ้าของรายการโทรทัศน์นาข้อมูลเชิงบวกเกี่ยวกับรายการโทรทัศน์ลงโฆษณา
ผ่าน Google Adwords เพื่อให้ขอ้ มูลเชิงบวกปรากฏก่อนข้อมูลเชิงลบ
3) เปิ ดโอกาสให้ผบู ้ ริ โภคมีส่วนร่ วมสร้างเนื้อหา
การเปิ ดโอกาสให้ผบู ้ ริ โภคมีส่วนร่ วมสร้างเนื้อหานั้นทาให้ผบู ้ ริ โภคมีความรู ้สึกเป็ น
อันหนึ่ งอันเดียวกับแบรนด์เป็ นอย่างดีและสนับสนุ นให้เกิดการสื่ อสารแบบสองทาง และมีส่วนให้
ผูช้ มผลักดันสิ นค้าเป็ นอย่างดี อี กทั้งนักการตลาดต้องทาให้การสร้ างเนื้ อหาของผูบ้ ริ โภคนั้นน่ า
เชื่ อถื อ รวมถึ งการให้ความสาคัญแก่ความคิดเห็ นของผูบ้ ริ โภคอย่างงจริ งจัง ตัวอย่างเช่ น การเชิ ญ
ชวนผูบ้ ริ โภคในการส่ งผลงานการประกวดโฆษณาเป็ นวิธีที่นกั การตลาดนิ ยมเป็ นอย่างมากในยุค
แรกๆ และประสบความสาเร็ จเป็ นอย่างมาก เช่น ปี 2006 บริ ษทั ฟริ โตเลย์ และ Dove ได้เชิ ญชวน
ให้ ส่ ง ผลงานประกวดโฆษณา ปรากฏว่ามี ผู เ้ ข้า ร่ วมส่ งผลงานมากกว่า 1,000 เรื่ อ งและได้เห็ น
แนวคิดของผูบ้ ริ โภคที่มีต่อแบรนด์อย่างหลากหลาย
4) นาความคิดเห็นของผูบ้ ริ โภคมาใช้ประโยชน์และอย่าลืมตอบกลับ
ข้อ เสนอแนะ ความคิ ด เห็ น ค าวิ จารณ์ ปั ญ หา ข้อ สงสั ย และความกัง วลใจของ
ผูบ้ ริ โภคล้วนเป็ นแหล่งข้อมูลสาคัญต่อการวิจยั ตลาด ไม่เพียงแต่เฉพาะแบรนด์ของตัวเองแต่ยงั ได้
ข้อมู ล เกี่ ยวกับ คู่แข่งอี กด้วย สิ่ งเหล่ านี้ ที่ผูบ้ ริ โภคส่ งมาท าให้นักการตลาดเหมื อนอยู่ในห้องวิจยั
ตลาด และต้องละเอียดลออกับข้อมูลที่ได้รับและพิจารณาให้ถี่ถว้ นว่าผูบ้ ริ โภคพูดถึงแบรนด์อย่างไร
เนื้ อหาเป็ นอย่างไร แสดงความเห็ นด้วยอารมณ์ แบบไหน เพื่อให้รู้แน่ ชดั ว่าแบรนด์เป็ นแบบใดใน
ตลาด และถ้าเห็นว่าผูบ้ ริ โภคเข้าใจผิดหรื อต้องการข้อมูลที่มากขึ้นต้องทาการตอบโต้อย่างนุ่มนวล
5) เลือกใช้คนดังมาโปรโมทแบรนด์
ในโลกดิจิตอลมีคนที่มีชื่อเสี ยงและมีแฟนคลับมากมายหรื อที่เรี ยกติดปากกันว่าเนต
ไอดอล (Net Idol) บุ คคลเหล่ านี้ อาจมี คุณสมบัติสอดคล้องกับภาพลักษณ์ ของแบรนด์ซ่ ึ งสามารถ
นามาใช้โปรโมทได้
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6) ใช้กลยุทธ์การโหวตลงคะแนนเพื่อดึงผูบ้ ริ โภคให้เป็ นส่ วนหนึ่งของแบรนด์
การเปิ ดลงคะแนนเป็ นเนื้ อหาแบบหนึ่ ง ที่ เปิ ดโอกาสให้ ผู บ้ ริ โภคมี ช่ องทางการ
แสดงออกผ่านการโหวต เป็ นอีกวิธีหนึ่งที่ทาให้ผบู ้ ริ โภคมีส่วนร่ วมได้อย่างมีประสิ ทธิ ผล
กลยุทธ์ในการผลิตวีดีโอใน Youtube ให้มีประสิ ทธิ ภาพนั้นจะแตกต่างกับการผลิตวีดีโอใน
โทรทัศน์เป็ นอย่างมากเนื่ องด้วยบริ บทของสื่ อ ช่ องทาง ผูร้ ับชมและผูผ้ ลิ ต โดยสรุ ปคือต้องมีการ
ผสมผสานเนื้ อหาที่ ได้รับความเพลิ ดเพลิ นและได้ความรู ้ ไปด้วยและกลยุทธ์ที่ดีที่สุดคื อการสร้ าง
เสี ยงหัวเราะ และวีดีโอนั้นต้องเรี ยบง่ายและดู ดีในจอที่ เล็ก อีกทั้งการใส่ URL ฝั งลงไปในที่ ต่างๆ
อาจทาให้วีดีโอและช่ องของประสบความสาเร็ จได้มีหลากหลายวิธีและทฤษฎีซ่ ึ งแนะนาการผลิต
วีดีโอใน Youtube ให้ประสบความสาเร็ จ ผูว้ ิจยั ได้ทาการศึกษาและค้นคว้าจึงได้เลือกใช้ทฤษฎีของ
Miller (2011) ที่ได้แนะนาแนวทางในการผลิ ตวีดีโอใน Youtube ให้มีประสิ ทธิ ภาพทางด้านการ
สื่ อสารทั้ง 3 ด้านคือด้านภาพ ด้านเนื้ อหา และด้านการสร้างยอดขาย และอีกทฤษฏีที่ได้แนะนาการ
สื่ อ สารการตลาดใน Youtube ให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ คื อ Wertime and Fenwick (2008) ที่ ก ล่ า วไป
ข้างต้น ซึ่ งทั้งสองทฤษฏีที่กล่าวมาจะถูกนาไปใช้ในการศึกษาผูผ้ ลิตรายการโทรทัศน์ผา่ น Youtube
จากกลุ่มตัวอย่างที่ผวู ้ จิ ยั ได้เลือกไว้
ผูว้ ิจยั ได้ใช้แนวคิดนี้ นามาศึกษาถึงวิธีการใช้กลยุทธ์การสื่ อสารของช่ อง Gutumdaiโดยใช้
กลยุทธ์ของ Miller (2011) ด้านเนื้ อหาเป็ นแนวทางในการวิจยั ได้แก่ การให้ความรู ้ ให้ความบันเทิง
และสนุ กแก่ผชู ้ ม การทาให้ส้ ันและเรี ยบง่าย รายการมีจุดสนใจและสื่ อสารออกมาได้ชดั เจน การทา
ให้สดใหม่เสมอ การหลีกเลี่ ยงการยัดเยียดโฆษณา และวิธีการใช้กลยุทธ์การสื่ อสารด้านการตลาด
ของช่ อ ง Gutumdai โดยใช้ ก ลยุ ท ธ์ ข อง Wertime and Fenwick (2008) ที่ ไ ด้แ นะน ากลยุ ท ธ์ ก าร
สื่ อสารการตลาดการ เป็ นแนวทางในการศึกษา ได้แก่ มีความจริ งใจในการสื่ อสาร การเปิ ดโอกาส
ให้ผูช้ มมีส่วนร่ วม การนาความเห็ นของผูบ้ ริ โภคมาใช้ การเลื อกคนดังมาโปรโมท การใช้กลยุทธ์
การโหวตลงคะแนน และความเข้าใจลักษณะเว็บไซต์ Youtube ของผูผ้ ลิต
2.3.4 โปรแกรมพันธมิตร Youtube (Youtube Partner Program)
โปรแกรมพันธมิตรเป็ นโปรแกรมที่เปิ ดโอกาสให้เจ้าของคลิปร่ วมหารายได้กบั Youtube
ซึ่ งการหารายได้กบั โปรแกรมพันธมิตรทาได้หลายวิธี แต่วธิ ี ที่นิยมและใครๆ ก็ทาได้คือหารายได้
จากโฆษณา (ธัญธัช นันท์ชนก, 2558)
โปรแกรมพันธมิตรของ Youtube (Youtube Partner Program) เริ่ มต้นขึ้นในปี พ.ศ. 2550
ในสหรัฐฯ โดยนาเสนอทรัพยากรและโอกาสให้แก่ผสู ้ ร้างสรรค์เนื้อหาในการปรับปรุ งทักษะขยาย
ฐานผูช้ มและสร้างรายได้โดย Youtubeโดย Youtube แบ่งปั นรายได้จากโฆษณาให้แก่ผสู ้ ร้างสรรค์
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โดยโปรแกรมนี้มีพนั ธมิตรมากกว่าหนึ่งล้านรายทัว่ โลกจากกว่า 30 ประเทศ ซึ่ งหลายพันช่องมียอด
รายได้หลักแสนดอลลาร์ ในแต่ละปี (ศตพล จันทร์ ณรงค์, 2558)
คุณสมบัติของคลิปวีดีโอที่สามารถทาเงินได้จะต้องมีเนื้ อหาในคลิปวีดีโอเข้ากันได้กบั ผูล้ ง
โฆษณา กล่าวคือเหมาะสมกับกลุ่มผูช้ มทุกประเภท หากจะมีเนื้ อหาไม่เหมาะสมก็ตอ้ งมีเป็ นเพียง
ส่ วนน้อยเท่านั้น และเราต้องเป็ นเจ้าของเนื้ อหาทุกอย่างในคลิปวีดีโอหาไม่ใช่เจ้าของก็จะต้องได้รับ
อนุ ญ าตเสี ย ก่ อ น อี ก ทั้ง เนื้ อ หาในคลิ ป จะต้อ งสอดคล้อ งกับ ข้อ ก าหนดในการให้ บ ริ ก ารและ
หลักเกณฑ์ของ Youtube เมื่อคุณสมบัติของคลิปวีดีโอสามารถทาเงินได้แล้ว ช่องทางการเปิ ดรับเงิน
ต้องรับผ่านจากบัญชี Adsense เท่านั้นซึ่ งผูใ้ ช้ตอ้ งสมัครบัญชี Adsense เพื่อจะรับเงิ นจากเว็บไซต์
Youtube ได้ หลักจากนั้นจะต้องสะสมยอดรายได้ให้ถึง 100 ดอลลาร์ จึงจะสามารถเบิกเงินออกผ่าน
บัญชีของ Adsense ได้ (ธัญธัช นันท์ชนก, 2558)
จุดเด่นของโปรแกรมพันธมิตรนี้หลักๆคือสามารถสร้างรายได้ให้กบั ผูร้ ่ วมโครงการ และมี
ความยื ด หยุ่ น สู ง อี ก ทั้ง ยัง สามารถติ ด ตามและจัด การวี ดี โ อได้ง่ า ยเนื่ อ งจากฟั ง ก์ ชั่น Youtube
Analytic ช่วยวิเคราะห์และรายงานข้อมูลต่างๆ ได้อย่างละเอียด (ธัญธัช นันท์ชนก, 2558)
และผูว้ ิจยั ได้รวบรวมข้อมูลลักษณะและแหล่งที่มาของรายได้ที่มาจากโปรแกรมพันธมิตร
Youtube ห ล าก ห ล าย ช่ อ งท าง ดั ง นี้ 1) ก ารโฆ ษ ณ า (Advertisements) 2) ผู ้ ติ ด ต าม (Paid
Subscription) และ 3) สิ นค้า (Merchandise) (ธัญธัช นันท์ชนก, 2558; Youtube, 2016c)
1) การโฆษณา (Advertisements) คื อการหารายได้จากโฆษณาที่ แสดงในช่ องของ
เราซึ่งรู ปแบบโฆษณาในYoutube มีหลากหลายแบบด้วยกัน คือ
(1) โฆษณาแบบดิสเพลย์ (Display Ads) โฆษณาที่จะแยกห่ างจากวีดีโอหลักซึ่ ง
ปกติ จะอยู่ท างด้านขวามื อของวีดีโอหลักโดยอยู่เหนื อวีดีโอแนะน าอี กที หรื อที่ เรี ยกอี กอย่างว่า
โฆษณาแบนเนอร์ ซึ่ งเป็ นป้ ายโฆษณาขนาด 300x250 หรื อ 300x60 Pixel จะปรากฏในเฉพาะการ
รับชมจาก เดสก์ทอ็ ป หรื อ คอมพิวเตอร์ เท่านั้น
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ภาพที่ 2.3 พื้นที่สีแดงแสดงพื้นที่ตวั อย่างโฆษณาแบบดิสเพลย์
แหล่งทีม่ า: ยูทูบ, 2559ฉ.
(2) โฆษณาซ้อนทับ (Overlay Ads) โฆษณาลักษณะกึ่ งโปร่ งใส แสดงซ้อนทับ
อยูบ่ ริ เวณส่ วนล่างของวีดีโอหลัก โดยเป็ นสื่ อสมบูรณ์ รู ปภาพ หรื อโฆษณาแบบดิสเพลย์ที่ปรากฏ
เป็ นโฆษณาซ้อนทับที่ ด้านล่ างของวิดีโอขนาด 468x60 หรื อ 728x90 pixel ลัก ษณะเป็ นข้อความ
หรื อโฆษณาแบบรู ปภาพ จะปรากฏในเฉพาะการรับชมจาก เดสก์ทอ็ ป หรื อ คอมพิวเตอร์ เท่านั้น

ภาพที่ 2.4 พื้นที่สีแดงแสดงพื้นที่ตวั อย่างโฆษณาแบบซ้อนทับ
แหล่งทีม่ า: ยูทูบ, 2559ฉ.
(3) โฆษณาวีดี โ อแบบข้ามได้ (Skippable Video Ads) เป็ นวี ดี โ อที่ แ สดงเต็ ม
หน้าจอวีดีโอหลัก โดยแทรกอยูก่ ่อน, ระหว่าง หรื อหลังวีดีโอหลัก และผูช้ มสามารถกดข้ามโฆษณา
ได้เมื่อเล่นไปแล้ว 5 วินาที จะปรากฏในการรับชมจาก เดสก์ท็อป คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ เคลื่ อนที่
โทรทัศน์ และคอนโซลเกม
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ภาพที่ 2.5 พื้นที่สีแดงแสดงพื้นที่ตวั อย่างโฆษณาแบบข้ามได้
แหล่งทีม่ า: ยูทูบ, 2559ฉ.
(4) โฆษณาวีดีโอที่ขา้ มไม่ได้ (Non-Skippable Video Ads) มีลกั ษณะการทางาน
เหมื อนกับโฆษณาแบบข้ามได้แต่ในลักษณะนี้ ผูช้ มไม่สามารถกดข้ามได้ ผูด้ ู ตอ้ งดู โฆษณาวิดีโ อ
แบบข้ามไม่ได้ก่อนดูวดิ ีโอของคุณ และโฆษณาวิดีโอที่ขา้ มไม่ได้แบบยาวสามารถมีความยาวได้ไม่
เกิน 30 วินาที ซึ่งวิดีโอเหล่านี้สามารถแสดงก่อน ระหว่างเล่น หรื อหลังวิดีโอหลัก จะปรากฏในการ
รับชมจาก เดสก์ทอ็ ป คอมพิวเตอร์ และ อุปกรณ์เคลื่อนที่

ภาพที่ 2.6 พื้นที่สีแดงแสดงพื้นที่ตวั อย่างโฆษณาวีดีโอที่ขา้ มไม่ได้
แหล่งทีม่ า: ยูทูบ, 2559ฉ.
ผูล้ งโฆษณาสามารถลงโฆษณาใน YouTube ได้ 2 วิธีดว้ ยกันดังนี้ 1) การลง
โฆษณาใน YouTube ผ่านการประมูลและการตั้งราคาของ AdWords และ 2) การจองตาแหน่งบน
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เว็บไซต์ผา่ นตัวแทนการขายของ YouTube หรื อ DoubleClick MediaVisor วิธีน้ ีเรี ยกว่าการซื้ อสื่ อที่
จองไว้ (ยูทูบ, 2559ฉ)
การคานวณค่าโฆษณาจากผูล้ งโฆษณาผ่านโปรแกรมพันธมิตรมี 3 ช่ องทางคื อ
(ศตพล จันทร์ ณรงค์, 2558; ธัญธัช นันท์ชนก, 2558) 1) ราคาต่อ 1 คลิก CPC (Cost-per-Click) คือ
จานวนเงิ น ที่ คุ ณ ได้รับ ในแต่ ล ะครั้ ง ที่ ผู ใ้ ช้ค ลิ ก โฆษณาของคุ ณ ผูล้ งโฆษณาเป็ นผู ก้ าหนด CPC
สาหรับโฆษณาใดๆ โดยผูล้ งโฆษณาบางรายอาจเต็มใจที่จะจ่ายเงินต่อคลิกมากกว่าผูล้ งโฆษณาราย
อื่ น ทั้ง นี้ อยู่ก ับ สิ่ ง ที่ พ วกเขาลงโฆษณา 2) โฆษณาแบบ CPM (Cost-per-1,000 Impressions) คื อ
ต้นทุนต่อการแสดงผลพันครั้ง ผูโ้ ฆษณาที่ใช้โฆษณาแบบ CPM จะตั้งราคาที่ตอ้ งการต่อการแสดง
โฆษณา 1,000 ครั้ง เลื อกตาแหน่ งโฆษณาที่ตอ้ งการให้แสดง และจ่ายเงิ นทุกครั้งที่โฆษณาปรากฏ
ส าหรั บ ผูเ้ ผยแพร่ สามารถเป็ นได้ท้ งั โฆษณาแบบข้อความหรื อแบบรู ป ภาพ โดยมี ก ารก าหนด
ต าแหน่ ง เป้ าหมายเสมอ 3) รายได้ ต่ อ การแสดงผลพัน ครั้ ง (RPM) คื อ การแสดงถึ ง รายได้
โดยประมาณที่คุณจะได้รับทุกๆการแสดงผล 1,000 ครั้งที่ คุณได้รับ RPM ไม่ได้แสดงถึ งรายได้ที่
แท้จริ งของคุ ณ แต่เป็ นการคานวณโดยหารรายได้โดยประมาณของคุ ณด้วยจานวนครั้งการดู หน้า
เว็บ จานวนการแสดงผล หรื อข้อความค้นหาที่คุณได้รับแล้วคูณด้วย 1,000
ในเรื่ องของส่ วนแบ่งรายได้ที่ผผู ้ ลิ ตจะได้รับจากโปรแกรมพันธมิตรไม่สามารถ
บอกเป็ นเปอร์ เซ็ นต์หรื อตัวเลขได้ตายตัว แต่ตวั เลขโดยประมาณอยู่ที่ 55% จากค่าโฆษณาที่ ทาง
Youtube ได้รับ โดยทาง Youtube ไม่ได้รับรับประกันว่าส่ วนแบ่งของเราจะได้เท่าไหร่ เพราะรายได้
จะมาจากส่ วนแบ่งของค่าโฆษณาที่เกิ ดขึ้นเมื่อมีผูช้ มวีดีโอของเรา หรื อมีคนคลิ กดู โฆษณาในช่ อง
ของเรา นัน่ หมายความว่าถ้าคนดูมากขึ้นก็จะทาให้รายได้ของเรามากขึ้น และ Youtube จะจ่ายส่ วน
แบ่งให้กบั ผูผ้ ลิตต่อเมื่อผูผ้ ลิตมีบญั ชี Adsense และเชื่ อมโยงมันเข้ากับ Youtube และต้องสะสมยอด
รายได้ให้ถึง 100 ดอลลาร์จึงสามารถเบิกเงินออกจากบัญชี Adsense ได้ (ธัญธัช นันท์ชนก, 2558)
2) ผูต้ ิดตาม (Paid Subscription) คื อการหารายได้จากช่ องประเภทที่ ตอ้ งช าระเงิ น
สมัครสมาชิ กถึงจะดูได้ โดยที่เจ้าของช่ องจะต้องตั้งสถานะของช่ องในรู ปแบบของชาระเงิน (Paid
Channel) ที่ เรี ย กว่า Youtube Red ซึ่ งในระบบนี้ ซึ่ งปั จ จุ บ ัน Youtube Red มี ใ ห้บ ริ ก ารเฉพาะใน
สหรัฐอเมริ กาเท่านั้น
3) สิ น ค้า (Merchandise) คื อ การหารายได้จ ากสิ น ค้าของร้ านค้าออนไลน์ ผ่านการ
อธิ บ ายประกอบเกี่ ยวกับ สิ นค้าไว้ในคลิ ป วีดีโอ (Annotation) หรื อเรี ยกว่าการ์ ดผูส้ นับ สนุ น โดย
เจ้าของช่ องสามารถกาหนดรู ป ร่ างหน้าตา ช่ วงเวลาที่ จะแสดงขึ้ นมาได้ โดยผูด้ ู จะเห็ น การ์ ดของ
สิ นค้าปรากฏขึ้นมาเป็ นเวลา 2-3 วินาที และสามารถคลิกไอคอนในมุมขวาบนของวิดีโอเพื่อเรี ยกดู
การ์ดเพื่อลิงค์ไปยังเว็บไซต์ผสู ้ นับสนุนได้
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ภาพที่ 2.7 พื้นที่สีแดงแสดงพื้นที่ตวั อย่างการ์ดผูส้ นับสนุน
แหล่งทีม่ า: ยูทูบ, 2559ฉ.
เกณฑ์ในการสร้างรายได้จากโปรแกรม Youtube Partner
เว็บไซต์ (ยูทูบ, 2559ฉ) ได้บอกถึงเกณฑ์ในการสร้างรายได้จากวิดีโอ
1) เนื้อหาของคุณจะต้องเข้ากันได้กบั ผูล้ งโฆษณา
2) สร้างเนื้อหาหรื อได้รับอนุ ญาตให้ใช้เนื้ อหานั้นในเชิงพาณิ ชย์ได้
3) สามารถจัดเตรี ยมเอกสารอ้างอิงที่ใช้ในการพิสูจน์สิทธิ์ ทางการค้าของผูผ้ ลิตได้
4) เนื้ อหาสอดคล้องกับข้อกาหนดในการให้บริ การและหลักเกณฑ์ของชุ มชนของ
Youtube
โดยผูว้ ิจยั จะทาการศึกษาแหล่งที่มาในการสร้ างรายได้ของช่ อง Gutumdai จากโปรแกรม
พันธมิตร Youtube ในด้านต่างๆ เช่ น รายได้หลักจาก จากโฆษณา ผูต้ ิดตาม หรื อ จากสิ นค้า อีกทั้ง
ผูว้ ิจยั จะทาการศึกษาจานวนการปรากฏ และประสิ ทธิ ภาพจากโฆษณาบนเว็บไซต์ Youtube ทั้ง 4
ประเภท คื อ โฆษณาแบบดิ ส เพลย์ (Display Ads) โฆษณาซ้อนทับ (Overlay Ads) โฆษณาวีดีโอ
แบบข้ามได้ (Skippable Video Ads) และ โฆษณาวีดี โอที่ ข ้ามไม่ ได้ (Non-Skippable Video Ads)
รวมไปถึง แหล่งที่มาจากรายได้ตามภูมิศาสตร์ และแหล่งที่มาของรายได้จากโปรแกรมพันธมิตร

2.4 แนวคิดเกีย่ วกับลิขสิ ทธิ์
Biagi (อ้างถึ ง ใน พิ ม พ์พ ร พุ ฒิ ส าร, 2553) อธิ บ ายว่าเมื่ อระบบดิ จิตอลเกิ ดขึ้ นและได้รับ
ความนิ ยมในวงกว้าง ส่ งผลให้ขอ้ มูลต่างๆถู กขโมยและนามาผลิ ตใหม่เพื่อผลประโยชน์ทางธุ รกิ จ
ได้ง่ายขึ้ น ทาให้ผูผ้ ลิ ตทั้งที่ เป็ นองค์กรและเป็ นบุ คคลต้องสู ญเสี ยทรั พย์ที่สมควรจะได้ นักเขี ยน
ผูผ้ ลิตหนัง นักร้อง และกลุ่มสร้างสรรค์ผลงานที่ผลิตผลงานสื่ อออกมา ต่างกังวลว่าเนื้อหาสื่ อที่ผลิต
นั้ น จะถู ก น าไป ใช้ น าไป ดั ด แป ล งให้ อยู่ ใ น ลั ก ษ ณ ะสื่ อห ล ายช นิ ด (Different Format)
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นอกจากนี้ Biagi ยังให้ความหมายคาว่า “สิ ทธิ ทางปั ญญา” คือ สิ ทธิ ความเป็ นเจ้าของในความคิด
สร้างสรรค์หรื อเนื้อหาต่างๆที่นาไปแสดงไว้บนเว็บไซต์หรื อสื่ อชนิดอื่นๆ
งานอันมีลิขสิ ทธิ์ นั้นถือเป็ นทรัพย์สินทางปั ญญา หรื องานที่เกิ ดจาการใช้สติปัญญาความรู ้
ความสามารถ และทรั พ ยากรในการสร้ างสรรค์ผลงาน โดยผูส้ ร้ างสรรค์ห รื อเจ้าของงาน ซึ่ งผู ้
สร้างสรรค์ตอ้ งมิได้ทาซ้ า หรื อดัดแปลงจากงานอันมีลิขสิ ทธิ์ ของผูอ้ ื่น นอกจากจะได้รับอนุ ญาตให้
ใช้งาน หากเป็ นเป็ นการท าซ้ าหรื อดัดแปลงงานอันมี ลิ ขสิ ท ธิ์ โดยไม่ ได้รับ อนุ ญ าต ผูท้ าซ้ าหรื อ
ดัดแปลงงาน ดังกล่าวจะไม่ได้ลิขสิ ทธิ์ ในงานที่ทาซ้ าหรื อดัดแปลงและยังถือเป็ นการกระทาอันเป็ น
การละเมิดลิขสิ ทธิ์ ของผูอ้ ื่นด้วย (รัฐพงศ์ เลาหเลิศวัฒนา, 2553)
ในการผลิ ต ผลงานส าหรั บ งานโทรทัศ น์ น้ ัน มี ห ลากหลายองค์ป ระกอบที่ เกี่ ย วข้อ งกับ
ชิ้นงานของผูอ้ ื่นที่มีลิขสิ ทธิ์ เช่นภาพหรื อเสี ยงที่เรานามาใช้ประกอบในรายการโทรทัศน์ และถ้านา
ชิ้ นงานที่ มีลิขสิ ทธิ์ หรื อผลงานของผูอ้ ื่นมาใช้คลิ ปวีดีโอนั้นจะไม่สามารถสร้ างรายได้ในเว็บไซต์
Youtubeได้ โดย Youtube มีโปรแกรมการตรวจสอบอัตโนมัติที่เรี ยกว่าระบบ Content ID
2.4.1 ระบบ Content ID
คือระบบอัตโนมัติของ Youtube ที่ รองรับการปรับขนาด ช่ วยให้เจ้าของลิ ขสิ ทธิ์ สามารถ
ระบุวดิ ีโอ YouTube ที่มีเนื้อหาที่ตนเป็ นเจ้าของได้ (Youtube, 2016a)
YouTube จะมอบ Content ID ให้ก ับ เจ้าของลิ ขสิ ท ธิ์ ที่ ตรงตามเกณฑ์ที่กาหนด เท่ านั้น
เพื่อให้ได้รับอนุ ญาตเจ้าของเนื้ อหาจะต้องเป็ นเจ้าของสิ ทธิ์ โดยเฉพาะสาหรับส่ วนสาคัญของ
เนื้อหาต้นฉบับที่มกั ถูกอัพโหลดโดยชุมชนผูใ้ ช้ Youtube บ่อยๆ (Youtube, 2016a)
ซึ่ งการเป็ นเจ้าของลิ ข สิ ท ธิ์ ต้องมอบส าเนาอ้างอิ งของเนื้ อหาที่ มี สิ ท ธิ์ กับ Youtube และ
Youtube จะใช้การอ้างอิงดังกล่าวเพื่อสแกนวิดีโอที่อพั โหลดสาหรับเนื้ อหาที่ตรงกัน เมื่อพบวิดีโอที่
ตรงกัน Youtube เจ้าของลิขสิ ทธิ์ สามารถตัดสิ นใจได้วา่ ต้องการจัดการอย่างไรกับวีดีโอที่มีเนื้ อหา
ตรงกัน เพื่อสร้างรายได้ เพื่ อติ ดตาม หรื อทาการบล็อกวิดีโอที่ มีเนื้ อหาตรงกันออกไป (Youtube,
2016a)
เพื่ อให้ วิดีโอที่ ผ ลิ ตขึ้ น มานั้นมี สิ ท ธิ์ ในการสร้ างรายได้ผูผ้ ลิ ตจะต้องเป็ นเจ้าของสิ ท ธิ์ ที่
จาเป็ นทั้งหมดในการใช้ภาพและเสี ยงในเชิงพาณิ ชย์ไม่วา่ เนื้อหาดังกล่าวจะเป็ นของผูผ้ ลิตหรื อของ
บุคคลอื่นเช่ น โลโก้ ภาพขนาดย่อ ดนตรี เริ่ ม/ดนตรี จบ/ดนตรี พ้ืนหลัง อินเทอร์ เฟซของซอฟต์แวร์
และวิดีโอเกม เป็ นต้น หากตัดสิ นใจที่จะนาเนื้ อหาบุ คคลที่สามลงในวิดีโอ จาเป็ นต้องแสดงสิ ทธิ์
ในการใช้งานและสร้าง รายได้จากเนื้ อหานี้ บน Youtube อย่างชัดเจน ซึ่ งการแสดงสิ ทธิ์ ดังกล่าว จะ
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อยู่ในรู ปแบบ ของการอนุ ญาตอย่างชัดเจนและเป็ นลายลักษณ์ อกั ษรจากผูถ้ ื อสิ ทธิ์ เพื่อให้แน่ ใจว่า
ไม่ได้ละเมิด ลิขสิ ทธิ์ ของบุคคลอื่น (Youtube, 2016a)
อีกทั้ง (Youtube, 2015) ได้แนะนาตัวอย่างที่ถูกต้องภายในเว็บไซต์ Youtube ของเนื้ อหาที่
อาจมีสิทธิ์ ในการสร้างรายได้อย่างถูกต้อง
1) คุณถ่ายภาพยนตร์ เกี่ยวกับแมวของคุณ และไม่มีการใส่ เพลงประกอบ
2) วิดีโอของคุ ณมี เพลงที่ ได้มาจากการจ่ายค่าบริ การเพี ยงครั้ งเดี ยวแต่ใช้ได้หลาย
ครั้ งและคุ ณสามารถพิ สูจน์ สิท ธิ์ ในการใช้เชิ งพาณิ ชย์ได้โดยใช้ลิ งค์ที่ไปยังข้อกาหนดของเพลง
ดังกล่าวนั้นโดยตรง
3) เพื่อนของคุ ณสร้างเนื้ อหาสาหรับวิดีโอของคุณและระบุเป็ นลายลักษณ์ อกั ษรว่า
คุณ สามารถใช้และสร้างรายได้จากวิดีโอดังกล่าวได้
4) คุณได้สร้างเพลงต้นฉบับด้วยตนเองและไม่ได้เซ็นสัญญากับค่ายเพลงใดๆ ไว้
ตัวอย่างของเนื้อหาที่อาจไม่มีสิทธิ์ ในการสร้างรายได้
1) วิดีโอของคุณมีเพลงที่ซ้ื อมาจาก iTunes หรื อมีเนื้อหาที่คุณดึงมาจากโทรทัศน์
2) คุณแก้ไขเรี ยบเรี ยงเนื้อหาที่สร้างโดยบุคคลอื่น
3) เนื้ อหาที่ มีความรุ นแรงและ/หรื อภาพเปลื อยที่ เจตนาให้เกิ ดความตระหนกและ
รังเกียจ
ดังนั้นวิธีที่ ดีที่ สุ ดที่ รับ รองได้ว่าจะสามารถสร้ างรายได้จากวิดีโอ Youtube คือการสร้ าง
องค์ประกอบทุกอย่างในวิดีโอเองใช้จินตนาการในการสร้างสรรค์เนื้อหาที่เป็ นต้นฉบับอย่างแท้จริ ง
ตัวอย่างของวิดีโอที่สามารถประสบความสาเร็ จได้บน Youtube นั้น ได้แก่ Vlog รายวันและโฮมวิดี
โอ วิดีโอและบทช่วยสอนเกี่ ยวกับ DIY มิวสิ ควิดีโอต้นฉบับ และภาพยนตร์ ส้ ัน เป็ นต้น (Youtube,
2016c)
และถ้าหากเราละเมิดนโยบายของโปรแกรมพันธมิตร Youtube เราจะถูกดาเนินการอย่างใด
อย่างหนึ่งหรื อทั้งหมดต่อไปนี้ (ธัญธัช นันท์ชนก, 2558)
1) ระงับข้อตกลงการเป็ นพันธมิตรกับ Youtube เช่นไม่สามารถเบิกเงินออกมาจาก
บัญชีได้
2) ปิ ดบัญชี AdSense
3) ระงับหรื อยกเลิกบัญชี Youtube
4) ปิ ดโฆษณาในช่ อ ง Youtube ของเรา ซึ่ งท าให้ เจ้าของช่ อ งนั้ น ไม่ ส ามารถหา
รายได้จากโปรแกรมพันธมิตร Youtubeได้อีก
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5) ดาเนิ นการอื่นใดๆ ตามที่ระบุไว้ในข้อกาหนดในการให้บริ การและนโยบายของ
Youtube
กฎเกณฑ์จากโปรแกรมพันธมิ ตร Youtube ที่ กล่ าวมาข้างต้นมี ผ ลอย่างมากในการสร้ าง
รายได้ผ่าน Youtube ซึ่ งผูผ้ ลิ ตจะต้องเคร่ งครัดในกฎระเบี ยบที่ ทาง Youtube ได้ให้ไว้ ซึ่ งผูว้ ิจยั จะ
ศึกษาจากกลุ่มตัวอย่างในงานวิจยั ว่าผูผ้ ลิ ตรายการโทรทัศน์ได้ปฏิ บตั ิตามกฎเกณฑ์จากโปรแกรม
พันธมิตรอย่างเคร่ งครัดหรื อไม่ และรายได้จากการผลิ ตรายการโทรทัศน์ผ่านโปรแกรมพันธมิตร
Youtube มาจากแหล่งไหนบ้าง
ลิ ข สิ ท ธิ์ นั้นสามารถเป็ นปั ญ หาและอุ ป สรรคส่ วนหนึ่ งในการผลิ ตผลงานผ่าน เว็บ ไซต์
Youtube กล่าวคือผูผ้ ลิตจะไม่สามารถเอาผลงานอันมีเจ้าของลิขสิ ทธิ์ มาใช้กบั ผลงานของตนเองได้
และถ้านาผลงานของผูอ้ ื่นมาทาง Youtube จะมี กระบวนการตรวจจับ ที่ เรี ยกว่าระบบ Content ID
และมีมาตรการจัดการ ทาให้ผผู ้ ลิตไม่สามารถสร้างรายได้จากคลิปวีดีโอดังกล่าวได้ นอกจากนั้นยัง
อาจจะถูกดาเนินคดีทางกฎหมายได้
ผูว้ ิจยั ได้นาแนวคิ ดที่ เกี่ ยวกับลิ ข สิ ท ธิ์ มาใช้ศึกษาถึ งปั ญหาและอุ ปสรรคในการสร้ างรายได้
ให้กบั ช่อง Gutumdai ทั้งด้านกฎหมาย และด้านของ Youtube ที่เรี ยกว่าระบบ Content ID

2.5 งานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
งานวิจยั ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด พบว่ามีเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับการสื่ อสารเพื่อสร้าง
รายได้ในเว็บไซต์ Youtube ในรู ปแบบรายการโทรทัศน์ ดังนี้
สรรพัช ญ์ เจี ย ระนานนท์ (2551) ศึ ก ษาเรื่ อ ง การบริ หารจัด การสถานี โ ทรทัศ น์ ผ่ า น
อินเทอร์ เน็ต กรณี ศึกษา ฟุ๊ คดุ๊คด๊อททีวี (Fukduk.tv) ผลการศึกษาพบว่า สถานี โทรทัศน์ฟุ๊คดุ๊คด๊อท
ทีวี (Fukduk.tv) มีนโยบายนาเสนอรายการที่มีสาระและบันเทิงในแง่มุมของคนรุ่ นใหม่ที่มีต่อสังคม
รายการต่างๆ ภายในช่องฟุ๊ คดุ๊คด๊อททีวี (Fukduk.tv) ผลิตขึ้นมาเพื่อเป็ นทางเลือกให้กบั ผูช้ ม โดยยึด
หลัก การบริ ห ารงานในรู ป แบบที่ มี ข นาดไม่ ใ หญ่ ไม่ ซั บ ซ้ อ น ท าให้ ก ารบัง คับ บัญ ชาระหว่า ง
ผูบ้ ริ หารและผูป้ ฏิบตั ิงานมีความใกล้ชิดกันมากขึ้น รับรู ้ความคิดเห็นของพนักงานและดูแลได้อย่าง
ใกล้ชิด พนักงานมีอิสระในการคิดสร้ างสรรค์รายการเพื่อให้รายการมีความแปลกใหม่แต่ต่างจาก
สื่ อดั้งเดิ ม ปั ญหาและอุ ปสรรคในการผลิ ตรายการของช่ อง ฟุ๊ คดุ๊คด๊อทที วี (Fukduk.tv) คือระบบ
อินเทอร์ เน็ตที่อาจมีความผิดพลาด เช่น อินเทอร์ เน็ตล่ม และเนื้ อหาในการผลิตรายการจะต้องมีการ
คัดสรรและกลัน่ กรองให้ดี โดยยึดหลักจรรยาบรรณของสื่ อ ส่ วนผลตอบรับของผูช้ มจะส่ งได้โดย
ผ่านกระดานข่าวอิเล็กทรอนิ กส์ ทาให้ผูร้ ับชมและผูผ้ ลิ ตรายการสามารถติดต่อสื่ อสารกันได้ และ

38
จากการศึกษาพบว่า ผูช้ มที่เข้ามาชมจะรู ้สึกพึงพอใจเนื้ อหา และการนาเสนอที่มีเอกลักษณ์ และพึง
พอใจในข้อเด่นของสถานีโทรทัศน์ผา่ นอินเทอร์ เน็ตที่สามมารถรับชมรายการเวลาใดก็ได้
พัชรภรณ์ ไกรชุ มพล (2553) ได้ทาการศึกษาเรื่ อง ทัศนคติและพฤติกรรมการสื่ อสารผ่าน
เครื อข่ายสังคมออนไลน์ในการสร้างชื่อเสี ยง กรณี ศึกษา Youtube ผลการวิจยั พบว่าผูใ้ ห้สัมภาษณ์ มี
ทัศนคติเชิ งบวกต่อ Youtube และมีพฤติกรรมการสื่ อสารผ่านเครื อข่ายสังคมออนไลน์โดยเฉพาะ
Youtube อย่างสม่าเสมอ เนื่ องจากทัศนคติที่มีต่อ Youtube ว่าสามารถตอบสนองความต้องการของ
ตนได้และเนื่ องจากอัตราการเติบโตของจานวนผูใ้ ช้เครื อข่ายสังคมออนไลน์ในการสื่ อสารทั้งใน
สังคมไทยและต่างประเทศสู งขึ้นทาให้กลุ่มผูใ้ ห้สัมภาษณ์มีพฤติกรรมการปรับตัวให้ทดั เทียมตาม
สภาพสังคมที่มีการเปลี่ ยนแปลงไปด้วย พฤติกรรมที่แสดงออกมาในรู ปแบบของการจัดทาคลิ ป
วีดีโอที่กลุ่มผูใ้ ห้สัมภาษณ์ จดั ทาขึ้นมาเป็ นประเภทเพื่อความบันเทิง โดยแนวโน้มในอนาคตพบว่า
ผูค้ นในสังคมจะให้ความสาคัญต่อการสื่ อสารผ่าน Youtube เพิ่มสู งขึ้น และมีแนวโน้มพฤติกรรม
การใช้ Youtube เป็ นเครื่ อ งมื อ ในการสร้ างความส าเร็ จ ทั้ง ในด้า นชื่ อ เสี ย ง รายได้ห รื อ ทาการ
ประชาสัมพันธ์ทางการตลาดของกลุ่มธุ รกิจ
ญาณิ ศ า ไชยศรี ห า, ปิ ยวรรณ สิ ริประเสริ ฐศิ ล ป์ , วิท ยา ดารงเกี ยรติ ศ กั ดิ์ , และสิ ริวนั ทน์
ชัยญาณะ (2557) ได้ทาการศึกษาเรื่ องกลยุทธ์การสร้างสรรค์รายการเพื่อนาเสนอทางสถานีโทรทัศน์
ผ่านอินเทอร์ เน็ตกรณี ศึกษารายการ VRZO ผลการวิจยั พบว่าผูผ้ ลิ ตรายการ VRZO มีแนวคิดในการ
สร้างสรรค์รายการจากการสังเกตพฤติกรรมของวัยรุ่ นที่ นาปั ญหาส่ วนตัวไปปรึ กษาบุ คคลอื่นใน
เครื อข่ายสังคมออนไลน์อยูม่ าก ดังนั้นเพื่อให้วยั รุ่ นได้เปิ ดกว้างทางความคิด รู ้เท่าทันสังคมจึงเป็ น
จุ ดเริ่ ม ต้น ของรายการ และจากแนวคิ ดจึ งน ามาสู่ ก ลยุท ธ์ ก ารผลิ ต 4 ขั้นตอนคื อ 1) ขั้น ตอนการ
วางแผนก่อนการผลิต 2) ขั้นเตรี ยมการผลิ ต 3) ขั้นการถ่ายทา 4) ขั้นหลังผลิตรายการ ทั้งนี้ ผผู ้ ลิ ตมี
การประเมิ น ผล 2 รู ป แบบคื อ 1) Formative Evaluation ประกอบด้วยการประเมิ น Pilot testing,
Ongoing Evaluation และ 2) Summative Evaluation และในด้า นเจตคติ ผู ้รั บ ชมรายการพบว่ า ผู ้
รับชมมีเจตคติที่ดีต่อรายการทั้งด้านเนื้ อหาและรู ปแบบรายการ เทคนิ คการนาเสนอ และผูด้ าเนิ น
รายการ ที่มีความสนุกสนาน แปลกใหม่และน่าสนใจ
วรารัตน์ ทัพพิมล (2556) ได้ทาการศึกษาเรื่ องพฤติกรรมการใช้เว็บไซต์ Youtube ของนิสิต
นักศึกษากับ ความพึงพอใจต่อศิลปิ นนักร้ องผลการวิจยั พบว่านิ สิตนักศึกษาเพศหญิ งมีพฤติกรรม
ด้านปริ มาณการเปิ ดรับ Youtube เพื่อการชมคลิปเพลงหรื อติดตามผลงานเพลงของศิลปิ นนักร้องใน
ปริ มาณมากกว่าเพศชาย และประเภทของมหาวิทยาลัยกับ รายได้ของนิ สิ ต นักศึ กษานั้นมี ผลต่ อ
พฤติกรรมด้านปริ มาณการเปิ ดรับ Youtube ของนิสิต นักศึกษา อีกทั้งยังพบว่าพฤติกรรมด้านการใช้
ประโยชน์จากเว็บไซต์ Youtube ของนิสิต นักศึกษาในการติดตามผลงานเพลงของศิลปิ นนักร้องมี
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ความสัมพันธ์กบั ความพึงพอใจต่อศิลปิ นนักร้อง กล่าวคือ เมื่อนิสิต นักศึกษามีการใช้ประโยชน์จาก
Youtube ในการชมคลิปวีดิโอเพลงมาก ก็จะมีความพึงพอใจต่อศิลปิ นนักร้องที่พวกเขาติดตามมาก
ตามไปด้วย
มาริ สา อานิ ตา้ ฟั นเดอรวาวเดอะ (2557) ท าการศึกษาเรื่ องปั จจัยที่ ก่อให้เกิ ดการแบ่ งปั น
วิดี โ อคลิ ป ส าหรั บ การตลาดแบบไวรั ล (Viral Marketing) โดยใช้ สื่ อ เครื อ ข่ า ยสั ง คมออนไลน์
ผลการวิจยั พบว่าพฤติ กรรมการแบ่งปั นวิดีโอคลิ ปผ่านเครื อข่ายสังคมออนไลน์โดยมี การแบ่งปั น
วิดีโอคลิ ปเฉลี่ ย 1-5 ครั้ งต่อเดื อนครั้ งละ 1 คลิ ปซึ่ งแต่ละคลิ ปมี ความยาวเฉลี่ ย 1-3 นาที โดยส่ วน
ใหญ่จะทาการแบ่งปั นมาจาก Youtube ลักษณะเนื้ อหาที่นิยมแบ่งปั นมากที่สุด 3 อันดับได้แก่ละคร/
ภาพยนตร์ /มิ วสิ ควิดีโอ/เกมส์ โชว์ยอ้ นหลัง , คลิ ป ที่ มีเนื้ อหาตลกล้อเลี ยนและอันดับสุ ดท้ายคลิ ป
วิดีโอที่มีเนื้ อหาที่เป็ นข่าวสารสาระความรู ้ ส่วนเนื้ อหาวิดีโอคลิ ปที่ไม่นิยมแบ่งผ่านเครื อข่ายสังคม
ออนไลน์ 3 อันดับ ได้แก่ คลิ ปวิดีโอที่ มี เนื้ อหารุ นแรงมากที่ สุดรองลงมาคื อเนื้ อหาคลิ ปวิดีโอที่ มี
ลัก ษณะโป๊ ลามกอนาจารและอันดับ สุ ดท้ายคื อรี วิวโฆษณาสิ นค้านอกจากนี้ พ บว่ากลุ่ ม ตัวอย่าง
ร้อยละ 32 ไม่ มีพ ฤติ กรรมการแบ่งปั นวิดีโอคลิ ป ผ่านเครื อข่ ายสังคมออนไลน์ เนื่ องจากต้องการ
ความเป็ นส่ วนตัว
ฐิ ติก ร สุ ท ธิ สิ นทอง (2556) การใช้ Youtube กับ การสื่ อสารการตลาดของค่ายภาพยนตร์
GTH งานวิจยั พบว่า GTH ใช้กลยุทธ์การตลาดแบบไวรัส เป็ นเครื่ องมือสื่ อสารการตลาด โดยการ
โฆษณาประชาสั มพันธ์ ข่ าวสารผ่านทางคลิ ป วีดีโอในเว็บ ไซต์ Youtube และแบ่ งปั นคลิ ป ไปยัง
เว็บไซต์ Social Media ทั้งทาง Facebook และ Twitter ทาให้เกิ ดการแพร่ กระจายของคลิ ปต่อๆกัน
ไปเป็ นวงกว้าง เป็ นไปตามลักษณะของ Viral Marketing หรื อที่เรี ยกว่า กระบวนการแพร่ ไวรัส และ
พบว่าผูใ้ ช้อินเทอร์ เน็ ตที่ ได้รับชมคลิ ปวีดีโอมี ความพึงพอใจโดยรวมในระดับสู ง และการรับชม
คลิปวีดีโอก่อให้เกิดพฤติกรรมในการเข้าร่ วมกิจกรรมหรื อรับชมภาพยนตร์ ของทางค่ายภาพยนตร์
GTH
งานวิจยั ที่ยกมาเป็ นแนวทางในการศึกษา เป็ นงานวิจยั ที่เกี่ ยวข้องกับการสื่ อสารออนไลน์
และรายการโทรทัศน์ออนไลน์ซ่ ึ งสอดคล้องกับงานวิจยั ชิ้ นในครั้งนี้ โดยงานวิจยั ทั้งหมดมีจุดร่ วม
ในการศึกษาการผลิตรายการโทรทัศน์ผา่ นสื่ อออนไลน์ และการสื่ อสารออนไลน์ จึงเป็ นแนวทางใน
การศึกษาประเด็นที่ มีความคล้ายคลึ งกัน ดังนั้นงานวิจยั ชิ้ นนี้ จะนาเสนอในแง่มุมที่ต่างออกไปใน
การผลิ ตรายการโทรทัศน์ ผ่านสื่ อออนไลน์โดยมุ่งเน้นไปที่ ตวั ผูผ้ ลิ ตและสื่ อ Youtube ที่ สามารถ
สร้างรายได้ให้กบั ตัวผูผ้ ลิตได้อีกด้วย

บทที่ 3
ระเบียบวิจยั
ในการศึ กษาเรื่ อง “กลยุท ธ์ ก ารสื่ อสารของช่ อง Gutumdai เพื่ อสร้ างรายได้ผ่านเว็บ ไซต์
Youtube ในรู ป แบบรายการโทรทัศน์ ” ผูว้ ิจยั ใช้วิธีการวิจยั แบบผสม (Mixed Method) ในการหา
คาตอบสาหรับการศึกษาวิจยั ประกอบด้วย การวิจยั เชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ที่ได้จากการ
สัม ภาษณ์ แบบเจาะลึ ก (In-Depth Interview) กับ ผู ผ้ ลิ ต รายการโทรทัศ น์ ช่ อง Gutumdai และการ
วิเคราะห์ ตวั บทของรายการ (Textual Analysis) ในส่ วนของการวิจยั ในเชิ งปริ ม าณ (Quantitative
Research) ผูว้ จิ ยั ได้ทาการวิเคราะห์เนื้ อหา (Content Analysis) จากการรับชมรายการช่อง Gutumdai
และรายงานจากโปรแกรม Youtube Analytics ช่อง Gutumdai

3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่ างในการศึกษา
ประชากรซึ่ งเป็ นกลุ่มเป้ าหมายสาหรับการวิจยั ในครั้งนี้จะเลือกสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth
Interview) โดยผูว้ จิ ยั ทาการเลือกเฉพาะ ผูผ้ ลิตรายการโทรทัศน์ช่อง Gutumdai ทั้งหมดซึ่งมีจานวน
2 คน ได้แก่
1) นายหงษ์ชัย ภู บุ ตตะ อายุ 30 ปี ผูก้ ่ อตั้งช่ อง Gutumdai รั บผิดชอบการผลิ ตทุ ก
รายการภายในช่อง อีกทั้งเป็ นผูค้ วบคุ มดู แลบัญชี ภายในช่อง Gutumdai ทั้งหมด และนักข่าวอิสระ
สายบันเทิง นักเขียนวิจารณ์ภาพยนตร์ และอดีตเบื้องหลังการผลิตรายการโทรทัศน์ต่างๆให้กบั ดารา
เดลี่, Film maker, IN Channel เป็ นต้น มีประสบการณ์ในวงการโทรทัศน์มากกว่า 6 ปี
2) นายนพปฎล พลศิ ล ป์ อายุ 47 ปี ครี เอที ฟ และผู ้ด าเนิ น รายการภายในช่ อ ง
Gutumdai จานวน 3 รายการที่เป็ นรายการเกี่ยวกับภาพยนตร์ คือ รายการเปิ ดหน้าหนัง รายก ารชิ ม
ลางตัวอย่าง และรายการดู มาแล้ว มี อาชี พอิ ส ระด้านนัก วิจารณ์ ภาพยนตร์ เพลง อี กทั้งเป็ นผูจ้ ดั
รายการวิทยุคลื่ น 101 FM ในอดี ตเป็ น บรรณาธิ การ Channel V Magazine และผูด้ ู แลเว็บไซต์ ใน
สังกัดของ RS Promotion และ Truelife
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และรายการโทรทัศน์ภายในช่อง Gutumdai 3 รายการจากทั้งหมด 5 รายการ ซึ่ งผูว้ จิ ยั ได้ทา
การคัด เลื อ กจากรายการยอดนิ ย มมากที่ สุ ด และเป็ นรายการที่ ผ ลิ ต มาตั้ง แต่ เริ่ ม การก่ อ ตั้ง ช่ อ ง
Gutumdai ได้แก่
1) รายการผูบ้ ริ โภค
รายการที่เปรี ยบเทียบของกินของใช้ชนิ ดเดียวกันแต่แตกต่างกันที่ตราสิ นค้า (Brand)
เพื่อให้ความรู ้ถึงความแตกต่างของสิ นค้าที่นามาเปรี ยบเทียบ เช่น เครื่ องดื่ม ยา อาหาร เป็ นต้น
2) รายการเปิ ดหน้าหนัง
รายการภาพยนตร์ ที่ รายงานอันดับ ความน่ าดู ของภาพยนตร์ เข้าฉายใหม่ ในแต่ล ะ
สัปดาห์ที่มีคนอยากชมมากที่สุด
3) รายการชิมลางตัวอย่างใหม่
รายการภาพยนตร์ ที่นาตัวอย่างใหม่มารับชมและให้ความรู ้เกี่ยวกับภาพยนตร์ พร้อม
ให้ความคิ ดเห็ นต่อตัวอย่างภาพยนตร์ เรื่ องนั้น โดยมีการตัดสิ นจากผูด้ าเนิ นรายการว่าภาพยนตร์
เรื่ องนี้น่าดูหรื อไม่ เพราะอะไร

3.2 เครื่ องมือในการวิจัย
3.2.1 เชิ งคุณภาพ
1) สัมภาษณ์เชิงลึกผูผ้ ลิตรายการ (In-Depth Interview)
ผูว้ ิจยั ใช้วิธีการสัมภาษณ์ เชิ ง ลึก (In-depth Interview) เป็ นเครื่ องมือในการวิจยั เชิ ง
คุณภาพ โดยจะเน้นการถามข้อเท็จจริ ง (Facts) เกี่ยวกับกลยุทธ์การสื่ อสารของรายการโทรทัศน์ผา่ น
เว็บไซต์ Youtube ที่ก่อให้เกิดรายได้รวมไปถึงทัศนคติของผูผ้ ลิตรายการและปั ญหาอุปสรรคในการ
ทางานของผูใ้ ห้สัมภาษณ์โดยใช้ลกั ษณะคาถามในรู ปแบบปลายเปิ ด (Open-End Question) เพื่อให้
ผูต้ อบคาถามสามารถตอบคาถามได้อย่างอิสระและให้ผตู ้ อบคาถามขยายความในจุดที่น่าสนใจโดย
รู ปแบบการสัมภาษณ์ เป็ นการสัมภาษณ์ ในลักษณะกึ่ งโครงสร้ าง (Semi-Structured Interview) ซึ่ ง
ผูว้ ิจยั จะเตรี ยมแนวค าถามและกรอบคาถามส าหรับ งานวิจยั ที่ ผูว้ ิจยั ได้ส ร้ างขึ้ นจากแนวคิ ดและ
ทฤษฎี ใ นบทที่ 2 เพื่ อ ให้ ก ารสั ม ภาษณ์ เป็ นไปอย่า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและสามารถเก็ บ ข้อ มู ล ได้
ครบถ้วนในระหว่างการสัมภาษณ์ โดยการสัมภาษณ์จะมีอุปกรณ์บนั ทึกเสี ยงบันทึกการสัมภาษณ์ไว้
ตลอดเวลารวมถึงการจดบันทึก
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2) ขั้นตอนการสัมภาษณ์
ผูว้ จิ ยั ใช้แนวคาถามและแบบสัมภาษณ์ที่ผา่ นการตรวจสอบจากอาจารย์ที่ปรึ กษาแล้ว
นาไปสัมภาษณ์ ในลักษณะแบบไม่เป็ นทางการ (Informal Interview) เนื่ องจากผูว้ ิจยั ต้องการความ
ยืดหยุน่ ในการเก็บข้อมูล
ในขั้นต้นการเชิ ญผูใ้ ห้สัมภาษณ์จะทาการติดต่อขอสัมภาษณ์ ผา่ นทางโทรศัพท์ โดย
บอกถึ ง วัต ถุ ป ระสงค์ข องการสั ม ภาษณ์ เพื่ อ สร้ า งความเข้า ใจในเบื้ อ งต้น กับ ผู ใ้ ห้ สั ม ภาษณ์ ถึ ง
วัตถุ ประสงค์ของการสัมภาษณ์ และแจ้งผูใ้ ห้สัมภาษณ์ ว่าหลังจากการสั มภาษณ์ จะมี การเปิ ดเผย
ข้อมู ล ส่ วนตัวบางส่ วน และข้อมู ลทางด้านการเงิ น โดยข้อมู ล ทั้งหมดต้องได้รับ การยินยอมให้
เปิ ดเผยจากผูใ้ ห้สัมภาษณ์ก่อนเท่านั้น
ขั้นตอนต่อไปเป็ นการนัดพบ ณ สถานที่และเวลาที่ได้นดั หมายกันไว้โดยพิจารณา
ตามความสะดวกของผูใ้ ห้สัมภาษณ์ และผูว้ ิจยั การให้สัมภาษณ์ ข้ นั ต้นจะสอบถามเรื่ องข้อมูลทาง
ประชากรศาสตร์ และข้อมูลเบื้องต้นของผูใ้ ห้สัมภาษณ์ เช่น เพศ อายุ อาชี พ รวมถึ งการพูดคุ ยเรื่ อง
ทัว่ ๆไปเพื่อสร้างความคุน้ เคยกับผูใ้ ห้สัมภาษณ์ก่อน
ต่อไปการสัมภาษณ์จะเป็ นไปในทางลักษณะการพูดคุยในเรื่ องสื่ อออนไลน์โดยเน้น
ไปในทางของ Youtube เพื่อผูว้ ิจยั จะได้ทราบถึ งทัศนคติ ของผูใ้ ห้สัมภาษณ์ กบั Youtube เบื้ องต้น
และพฤติกรรมถึงการใช้สื่อออนไลน์ของผูใ้ ห้สัมภาษณ์ โดยการสัมภาษณ์ ผสู ้ ัมภาษณ์สามารถแสดง
ความคิดเห็นได้อย่างอิสระ
ขั้น ตอนต่ อ ไปเป็ นการสั ม ภาษณ์ เชิ ง ลึ ก (In-Dept Interview) เกี่ ย วกับ ช่ อ งที่ ผู ้ใ ห้
สัม ภาษณ์ ผลิ ตรายการใน Youtube โดยขั้น ต้น ผูว้ ิจยั จะถามถึ งประวัติที่ ม าในการเริ่ ม ท ารายการ
โทรทัศน์ใน Youtube และทัศนคติต่อการทารายการโทรทัศน์ผา่ น Youtube ต่อจากนั้นผูว้ ิจยั จะถาม
ถึงกระบวนการผลิตด้านผลิตและด้านเนื้ อหา กลยุทธ์การสื่ อสารกับผูร้ ับชม รวมไปถึงกลยุทธ์การ
สร้างรายได้จากการผลิตรายการโทรทัศน์ผา่ น Youtube ว่ารายได้ที่ได้รับนั้นมาจากช่องทางใดบ้าง
และอุปสรรคในการสร้างรายได้ในการผลิตรายการโทรทัศน์โดยผูว้ ิจยั จะมุ่งถามคาถามที่เตรี ยมไว้
และมีการซักถามเพิ่มเติมในกรณี ที่ผใู ้ ห้สัมภาษณ์ให้ขอ้ มูลไม่ครบถ้วนตามกรอบการวิจยั
3) การวิเคราะห์ตวั บท (Textual Analysis)
ผู ้วิ จ ัย จะท าการวิ เคราะห์ ต ัว บทช่ อ ง Gutumdai และรายการ จากหน้ า เว็บ ไซต์
Youtube ของช่อง Gutumdai และรายการในช่ อง Gutumdai 3 รายการจาก 5 รายการ ซึ่ งผูว้ ิจยั ได้ทา
การคัด เลื อ กจากรายการยอดนิ ย มมากที่ สุ ด และเป็ นรายการที่ ผ ลิ ต มาตั้ง แต่ เริ่ ม การก่ อ ตั้ง ช่ อ ง
Gutumdai ได้แก่ รายการผูบ้ ริ โภค รายการเปิ ดหน้าหนัง และรายการชิ มลางตัวอย่างใหม่ โดยผูว้ ิจยั
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ทาการเก็บข้อมูลระหว่างเดือนมีนาคม ถึง เดือนเมษายน พ.ศ. 2559 เพื่อนาข้อมูลที่ได้มาศึกษาควบคู่
กับข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ผผู ้ ลิต
3.2.2 เชิงปริมาณ
1) การวิเคราะห์เนื้ อหาจากรับชมรายการโทรทัศน์ (Content Analysis)
ผูว้ ิจยั จะท าการเก็บข้อมู ลเชิ งปริ มาณจากการใช้ตารางถอดรหัส (Coding Sheet) ที่
ผูว้ ิจยั จัดทาขึ้นมาโดยใช้แนวคิดและทฤษฏีจากบทที่สอง และเก็บข้อมูลในรู ปแบบการแจงนับ จาก
การรับชมรายการโทรทัศน์จากกลุ่มตัวอย่างภายในช่ องที่ผวู ้ ิจยั เลื อกศึกษาจากรายการยอดนิ ยมที่มี
ยอดผูช้ มสู งสุ ดช่ อง Gutumdai 3 รายการ รายการละ 5 คลิ ปวีดีโอโดยเลื อกจากคลิ ปวีดีโอที่มียอด
ผูช้ มสู งสุ ดระหว่างเดือนมีนาคม ถึง เดือนเมษายน พ.ศ. 2559 (Youtube, 2016b) คือ
รายการผูบ้ ริ โภค (ทั้งหมด 21 ตอน)
1) Ep.4: Durex Vs.Okamoto
ยอดผูช้ ม 112,190
2) Ep.6: จอลลี่แบร์ Vs. ฮาริ โบ้
ยอดผูช้ ม 11,835
3) Ep.3: น้ าจับเลี้ยง ยย"Vs. จจ"
ยอดผูช้ ม 10,114
4) Ep.2: ไข่ลวก Vs. ไข่ออนเซ็น
ยอดผูช้ ม 9,206
5) ยาคูลท์ Vs. บีทาเก้น อะไรดีกว่ากัน ? ยอดผูช้ ม 3,962
รายการเปิ ดหน้าหนัง (ทั้งหมด 50 ตอน)
1) เปิ ดหน้าหนัง :12 พฤศจิกายน 2558 ยอดผูช้ ม 6,185
2) เปิ ดหน้าหนัง :21/01/2016
ยอดผูช้ ม 4,074
3) Cloverfield lane, 11-12-13 รักกันจะตาย,
My Big Fat Greek Wedding 2
ยอดผูช้ ม 3,593
4) เปิ ดหน้าหนัง 15 :ตุลาคม 2558
ยอดผูช้ ม 3,498
รายการชิมลางตัวอย่างใหม่ (ทั้งหมด 75 ตอน)
1) พรหมจรรย์ สวยพันธุ์สยอง
ยอดผูช้ ม 3,887,087
2) หลวงพี่แจ๊ส 4G...จะดีหรื อเปล่า ?
ยอดผูช้ ม 742,359
3) อาบัติ
ยอดผูช้ ม 465,215
4) Scouts Guide to the Zombie
Apocalypse
ยอดผูช้ ม 305,884
5) แม่เบี้ย#2
ยอดผูช้ ม 281,258
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โดยผูว้ ิจยั จะทาการเก็บข้อมู ลระหว่างการรับชมรายการโทรทัศน์จากกลุ่มตัวอย่าง
ผ่า นคอมพิ วเตอร์ โน้ ต บุ๊ ก โดยการใช้ต ารางถอดรหั ส (Coding Sheet) เพื่ อศึ ก ษาถึ งกลยุท ธ์ ก าร
สื่ อสาร และศึกษาถึ งกลยุทธ์การสื่ อสารการตลาดของช่ อง Gutumdai โดยใช้แนวคิดของ Wertime
and Fenwick (2008) และ Miller (2011) ที่แนะนาถึงกลยุทธ์ในการผลิตคลิปวีดีโอในโลกออนไลน์
ให้ประสบความสาเร็ จ 2 ตาราง และอีก 1 ตาราง ผูว้ ิจยั จะทาการเก็บข้อมูลจานวนและประเภทของ
โฆษณาที่ปรากฏระหว่างรับชมรายการโทรทัศน์ และทาการถอดรหัสข้อมูลออกมาโดยใช้สถิติเชิ ง
พรรณนา (Descriptive Statistic) ในรู ป แบบของความถี่ (Frequency) ร้ อ ยละ (Percentage) และ
ค่าเฉลี่ย (Mean)
ในตารางแรกเป็ นตารางถอดรหัสที่เก็บข้อมูลที่จะศึกษาถึงกลยุทธ์การสื่ อสาร โดยใช้
แนวคิดกลยุทธ์การผลิตคลิปวีดีโอให้ประสบความสาเร็ จตามแนวคิดของ Miller (2011) ที่ผวู ้ ิจยั ได้
สรุ ปและรวบรวมมา 6 กลยุทธ์ ได้แก่ 1) รายการมีความบันเทิงและสนุ ก แก่ผูช้ ม 2) รายการนั้นให้
ความรู ้แก่ผชู ้ ม 3) รายการนั้นทาให้ส้ นั และเรี ยบง่าย โดยการนาเสนอรายการไม่ควรยาวกว่าเนื้อหาที่
จะนาเสนอในแต่ละรายการ 4) รายการมีจุดสนใจ และสื่ อสารชัดเจน 5) รายการมีการหลีกเลี่ยงการ
ยัดเยียดโฆษณา 6) รายการมีเนื้อหาสดใหม่เสมอ
ตารางที่ 3.1 ตัวอย่างตารางถอดรหัส (Coding Sheet) ในการเก็บข้อมู ลการใช้กลยุทธ์ การสื่ อสาร
ตามแนวคิดของ Miller
รายการ
(ตอน)

มีความบันเทิง
และสนุก
(Be
Entertaining
กลยุทธ์ and go for
the Funny)

Ep.4:
Durex
Vs.Okamoto
Ep.6:
จอลลี่แบร์ Vs.
ฮาริ โบ้
Ep.3:
น้ าจับเลี้ยง
ยย"Vs. จจ

ให้ ความรู้
(Be
Informative)

ทาให้ ส้ ันและ
เรียบง่าย
(Keep it
Short and
Simple)

มีจุดสนใจ และ
สื่ อสารชัดเจน
(Stay Focus and
Communicate a
Clear Message)

หลีกเลีย่ งการ
ยัดเยียดโฆษณา
(Avoid the
Hard Sell)

ทาให้ สดใหม่
เสมอ
(Keep it
Fresh)
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ตารางที่ 3.1 (ต่อ)
รายการ
(ตอน)

มีความบันเทิงและ ให้ ความรู้
สนุก
(Be
(Be Entertaining Informative)
and go for the
กลยุทธ์
Funny)

ทาให้ ส้ ันและ
เรียบง่าย
(Keep it
Short and
Simple)

มีจุดสนใจ และ
สื่ อสารชัดเจน
(Stay Focus
and
Communicate
a Clear
Message)

หลีกเลีย่ งการ
ยัดเยียดโฆษณา
(Avoid the
Hard Sell)

ทาให้ สดใหม่
เสมอ
(Keep it
Fresh)

Ep.2:
ไข่ลวก Vs.
ไข่ออนเซ็น
Ep.18:
ยาคูลท์ Vs. บี
ทาเก้น อะไร
ดีกว่ากัน ?

ตารางที่สองเป็ นตารางเก็บข้อมูลที่จะศึกษาถึ งกลยุทธ์การสื่ อสารการตลาด โดยใช้
แนวคิดกลยุทธ์การผลิตคลิ ปวีดีโอให้ประสบความสาเร็ จตามแนวคิดของ Wertime and Fenwick
(2008) ที่ ผูว้ ิจยั ได้ส รุ ป และรวบรวมมา 6 กลยุท ธ์ ได้แก่ 1) ผูผ้ ลิ ต มี ค วามจริ งใจในการน าเสนอ
รายการ 2) ผูผ้ ลิตได้เปิ ดโอกาสให้คนมีส่วนร่ วมในรายการ 3) ผูผ้ ลิตนาความเห็นของผูบ้ ริ โภคมาใช้
ประโยชน์และอย่าลืมตอบกลับ 4) ผูผ้ ลิตเลือกใช้คนดังมาโปรโมทรายการ 5) ผูผ้ ลิตใช้กลยุทธ์การ
โหวตลงคะแนนเพื่อดึงผูบ้ ริ โภคเข้ามาเป็ นส่ วนหนึ่ ง 6) ผูผ้ ลิตทาความเข้าใจกับลักษณะพื้นฐานของ
เว็บไซต์ Youtube และสื่ อสารให้กลมกลืน
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ตารางที่ 3.2 ตัวอย่างตารางถอดรหัส (Coding Sheet) ในการเก็บข้อมู ลการใช้กลยุทธ์ การสื่ อสาร
การตลาด ตามแนวคิดการสร้างเนื้อหาโดยผูบ้ ริ โภคของ Wertime and Fenwick
รายการ
(ตอน)

กลยุทธ์

จริงใจ

เปิ ดโอกาส
ให้ คนมีส่วน
ร่ วม

นาความเห็น
ของผู้บริโภค
มาใช้
ประโยชน์ และ
อย่าลืมตอบ
กลับ

เลือกใช้ คนดัง
มาโปรโมท

ใช้ กลยุทธ์ การ
โหวต
ลงคะแนน เพื่อ
ดึงผู้บริโภคเข้ า
มาเป็ นส่ วน
หนึ่ง

ทาความเข้ าใจ
กับลักษณะ
พืน้ ฐานของ
เว็บไซต์ และ
สื่ อสารให้
กลมกลืน

Ep.4:
Durex
Vs.Okamoto
Ep.6:
จอลลี่แบร์ Vs.
ฮาริ โบ้
Ep.3:
น้ าจับเลี้ยง
ยย"Vs. จจ
Ep.2:
ไข่ลวก Vs.
ไข่ออนเซ็น
Ep.18:
ยาคูลท์ Vs. บี
ทาเก้น อะไร
ดีกว่ากัน ?

ตารางที่สามผูว้ จิ ยั เก็บข้อมูล การปรากฏของโฆษณาประเภทต่างๆ ระหว่างรับชม
รายการในกลุ่มตัวอย่างควบคู่ไปกับการเก็บข้อมูลของสองตารางแรก เพื่อศึกษาถึงแหล่งที่มาของ
รายได้ตามจุดประสงค์ของที่สองของงานวิจยั
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ตารางที่ 3.3 ตัว อย่ า งตารางถอดรหั ส (Coding Sheet) ในการเก็ บ ข้ อ มู ล การโฆษณาซึ่ งเป็ น
แหล่งที่มาของรายได้ระหว่างรับชมรายการตามโปรแกรมพันธมิตร Youtube
รายการ
(ตอน)

โฆษณาแบบดิสเพลย์
รูปแบบ
(Display Ads)
โฆษณา

โฆษณาซ้ อนทับ
(Overlay Ads)

โฆษณาวิดโี อแบบข้ ามได้
(Skippable Video Ads)

โฆษณาวิดโี อแบบข้ ามไม่ ได้
(Non-Skippable Video Ads)

Ep.4:
Durex Vs.
Okamoto
Ep.6:
จอลลี่แบร์ Vs.
ฮาริ โบ้
Ep.3:
น้ าจับเลี้ยง ยย"
Vs. จจ
Ep.2:
ไข่ลวก Vs.
ไข่ออนเซ็น
Ep.18:
ยาคูลท์ Vs.
บีทาเก้น อะไร
ดีกว่ากัน ?

2) การวิเคราะห์เนื้ อหาจากโปรแกรม Youtube Analytics (Content Analysis)
ผูว้ ิจยั จะทาการเก็บข้อมู ลจากโปรแกรม Youtube Analytics ที่ผูผ้ ลิ ตยินยอมเปิ ดให้
เผยแพร่ ขอ้ มูลแก่ ผูว้ ิจยั โดยโปรแกรมนี้ เปรี ยบเสมือนเป็ นรายงานอย่างละเอียดในด้านต่างๆ ของ
ช่ อง Gutumdai ซึ่ งผูว้ ิจยั ได้มุ่งเน้นไปในการเก็บข้อมูลเกี่ ยวกับรายได้ เพื่อศึ กษาถึ งแหล่งที่มาของ
รายได้ผผู ้ ลิตช่อง Gutumdai ตามวัตถุประสงค์ที่สองของงานวิจยั และทาการถอดรหัสข้อมูลออกมา
โดยใช้ส ถิ ติ เชิ ง พรรณนา (Descriptive Statistic) ในรู ป แบบตารางความถี่ (Frequency) ร้ อ ยละ
(Percentage) และค่ า เฉลี่ ย (Mean) ซึ่ งผู ้วิ จ ัย เลื อ กเก็ บ ข้อ มู ล จาก Youtube Analytics เพราะเป็ น
แหล่งข้อมูลที่ เที่ ยงตรงและเชื่ อถื อได้มากที่สุด เนื่ องจากเป็ นโปรแกรมที่ทาง Youtube รายงานผล
ให้กบั ผูผ้ ลิตอย่างเป็ นทางการ
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3.3 การเก็บรวบรวมข้ อมูล
3.3.1 เชิ งคุณภาพ
ผูว้ ิจยั จะใช้การรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์ เชิ งลึกและการวิเคราะห์ตวั บริ บทแล้วนา
ข้อมูลที่ได้มาสรุ ปผลเป็ นความเรี ยง 4 ส่ วนตามกรอบและวัตถุประสงค์ในงานวิจยั
1) ทัศนคติของผูผ้ ลิตรายการโทรทัศน์ผา่ นเว็บไซต์ Youtube เพื่อสร้างรายได้
2) กลยุทธ์การสื่ อสารเพื่อสร้างรายได้ผา่ นเว็บไซต์ Youtube
3) แหล่งที่มาของรายได้ในการผลิตรายการโทรทัศน์ผา่ นเว็บไซต์ Youtube
4) ปัญหาและอุปสรรคในการสร้างรายได้ผา่ นเว็บไซต์ Youtube
3.3.2 เชิงปริมาณ
ผูว้ ิจยั จะแบ่งผลการวิจยั ออกเป็ น 2 ส่ วนในการวิเคราะห์ เนื้ อหา ส่ วนที่ 1 คือการรวบรวม
ข้อมูลจากตารางถอดรหัส (Coding Sheet) จากการรับชมรายการในกลุ่มตัวอย่างของช่อง Gutumdai
แล้วนาข้อมูลที่ได้มาสรุ ปผลเพื่อตอบคาถามงานวิจยั และทาการถอดรหัสข้อมูลออกมาโดยใช้สถิติ
เชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) ในรู ปแบบตารางความถี่ (Frequency) ร้อยละ (Percentage) และ
ค่าเฉลี่ย (Mean) โดยมีกระบวนการ ดังนี้
1) ผูว้ ิจยั ท าการวิเคราะห์ เนื้ อหาจากรายการโทรทัศ น์ ภ ายในช่ องที่ ศึ ก ษาโดยใช้
คอมพิวเตอร์โน้ตบุก๊ เป็ นเครื่ องมือในการรับชมรายการ
2) เก็ บ ข้อมู ลในรู ป แบบการแจงนับ ความถี่ และใช้ตารางถอดรหัส ในการบันทึ ก
ข้อมูล
3) แปลความหมายข้ อ มู ล ในรู ปแบบสถิ ติ เชิ ง พรรณนา (Descriptive Statistic
Analysis) เพื่อจัดทารายงานวิจยั ต่อไปเพื่อตอบคาถามตามจุดประสงค์งานวิจยั ในการศึกษากลยุทธ์
การสื่ อสารเพื่อสร้างรายได้ผา่ นเว็บไซต์ Youtube
และส่ ว นที่ 2 คื อ การการวิ เคราะห์ เนื้ อ หาจากโปรแกรม Youtube Analytics (Content
Analysis) แล้วนาข้อมูลที่ได้มาสรุ ปผลเพื่อตอบคาถามงานวิจยั ในด้านของแหล่งที่มาของรายได้และ
ทาการถอดรหัส ข้อมู ล ออกมาโดยใช้ส ถิ ติเชิ งพรรณนา (Descriptive Statistic) ในรู ป แบบตาราง
ความถี่ (Frequency) ร้ อ ยละ (Percentage) และค่ าเฉลี่ ย (Mean) เพื่ อ ศึ ก ษาแหล่ ง ที่ ม าของรายได้
ผูผ้ ลิตช่อง Gutumdai
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3.3.3 การทดสอบความน่ าเชื่ อถือของเครื่ องมือ
การทดสอบความเที่ยงตรง (Validity) และความเชื่อถือได้ (Reliability) ของตารางถอดรหัส
โดยด้านการทดสอบความเที่ยงตรง (Validity) ของตารางถอดรหัส ผูว้ ิจยั ได้ตรวจสอบจากแนวคิด
และทฤษฏี อย่างละเอียดจากบทที่ 2 และได้นาตารางถอดรหัสให้อาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิ พนธ์ใน
ฐานะผูท้ รงคุณวุฒิดา้ นนิ เทศศาสตร์ พิจารณาและแก้ไข เพื่อตรวจสอบความสมบูรณ์ ของเครื่ องมือ
ในการวิจยั เพื่อให้เนื้ อหาในตารางถอดรหัสมีความเที่ยงตรงของเนื้ อหา (Content Validity) ทั้งด้าน
เนื้ อ หาและความถู ก ต้อ งของภาษาที่ ใ ช้ ต ามวัต ถุ ป ระสงค์ ส่ ว นการทดสอบความเชื่ อ ถื อ ได้
(Reliability) ของเครื่ องมื อนั้น ผูว้ ิจยั จะท าการวิเคราะห์ ต ัวบท (Textual Analysis) จากการรับ ชม
รายการภายในช่อง Gutumdai และทาการตรวจสอบความเชื่อถือได้ จากการสัมภาษณ์ผผู ้ ลิตรายการ
โดยตรงและข้อมูลรายงานอย่างเป็ นทางการจากโปรแกรม Youtube Analytics ช่ อง Gutumdai เพื่อ
ความถูกต้องและน่ าเชื่ อถื อของงานวิจยั และยังนาข้อมูลจากการสัมภาษณ์ ของผูผ้ ลิ ต และการเก็บ
ข้อมูลจากตารางถอดรหัส ไปเทียบกับรายงานจาก Youtube Analytics ว่าข้อมูลดังกล่าวสอดคล้อง
กันหรื อไม่
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3.4 กรอบแนวคิด

ปัญหาและอุปสรรค
- ด้ านการผลิต
- ด้ านความคิดสร้ างสรรค์
- ด้ านลิขสิทธิ์

ทัศนคติของผู้ผลิต

กลยุทธ์ การสื่ อสาร
- มีความบันเทิงและสนุก
- ให้ความรู ้
- ทาให้ส้ นั และเรี ยบง่าย
- มีจุดสนใจและสื่ อสาร
ชัดเจน
- หลีกเลี่ยงการยัดเยียด
โฆษณา
- ทาให้สดใหม่เสมอ

กลยุทธ์ การสื่ อสารการตลาด
- จริ งใจ
- เปิ ดโอกาสให้คนมีส่วนร่ วม
- นาความเห็นของผูบ้ ริ โภคมาใช้
และอย่าลืมตอบกลับ
- เลือกใช้คนดังมาโปรโมท
- ใช้กลยุทธ์การโหวตลงคะแนน
เพื่อดึงผูบ้ ริ โภคมาเป็ นส่วนหนึ่ง
- ทาความเข้าใจกับลักษณะ
พื้นฐานของเว็บไซต์และสื่ อสาร
ให้กลมกลืน

ภาพที่ 3.1 กรอบแนวคิด

เนื้อหารายการ ช่ อง
Gutumdai
- สาระบันเทิง
- ข่าวสารภาพยนตร์
- ผลโหวตจากผูช้ ม
- การเปรี ยบเทียบสิ นค้า

รายได้
จากโปรแกรม
Youtube
Partner

บทที่ 4
ผลการวิจยั
ในการศึก ษาเรื่ อง “กลยุท ธ์ ก ารสื่ อสารของช่ อง Gutumdai เพื่ อสร้ างรายได้ผ่านเว็บ ไซต์
Youtube ในรู ปแบบรายการโทรทัศน์ ” สามารถแบ่งผลการวิจยั เป็ น 2 ส่ วนคื อ 1) ผลการวิจยั เชิ ง
คุณภาพ (Qualitative Research) ที่ได้จากการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-Depth Interview) กับผูผ้ ลิ ต
รายการโทรทัศน์ช่อง Gutumdai ทั้งหมดจานวน 2 คน และการวิเคราะห์ตวั บทของรายการ (Textual
Analysis) 2) ผลการวิจยั ในเชิ งปริ ม าณ (Quantitative Research) ผูว้ ิ จยั ได้ท าการวิเคราะห์ เนื้ อ หา
(Content Analysis) จากการรั บ ชมรายการช่ อ ง Gutumdai และ รายงานจากโปรแกรม Youtube
Analytics ของช่ อง Gutumdai โดยระยะเวลาในการเก็บข้อมูลอยู่ในระหว่างเดื อนมีนาคม ถึ ง เดื อน
เมษายน พ.ศ. 2559 มีจุดประสงค์เพื่อตอบคาถามตามกรอบและวัตถุประสงค์งานวิจยั ดังนี้
1) ทัศนคติของผูผ้ ลิตรายการโทรทัศน์ผา่ นสื่ อเว็บไซต์ Youtube เพื่อสร้างรายได้
2) กลยุทธ์การสื่ อสารเพื่อสร้างรายได้ผา่ นเว็บไซต์ Youtube
3) แหล่งที่มาของรายได้จากการผลิตรายการโทรทัศน์ผา่ นเว็บไซต์ Youtube
4) ปัญหาและอุปสรรคในการสร้างรายได้ผา่ นเว็บไซต์ Youtube

4.1 ส่ วนที่ 1 ผลการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research)
จากการสัมภาษณ์ ผูผ้ ลิ ตรายการโทรทัศน์ผ่านเว็บไซต์ Youtube ช่ อง Gutumdai จานวน 2
คน ซึ่งถือเป็ นผูท้ ี่มีประสบการณ์และเชี่ยวชาญในการผลิตรายการโทรทัศน์ออนไลน์ ได้ตอบคาถาม
ตามวัตถุประสงค์งานวิจยั สามารถแบ่งผลการวิจยั ได้ดงั นี้
4.1.1 ทัศนคติของผู้ผลิตรายการโทรทัศน์ ผ่านสื่ อออนไลน์ และเว็บไซต์ Youtube
ทุกวันนี้ สื่อออนไลน์เป็ นสิ่ งที่เราจาเป็ นต้องจับต้องมันและสื่ อออนไลน์สามารถเข้าถึงได้
ง่ ายกว่าสื่ อ โทรทัศ น์ ดัง นั้น จึ ง มี ค วามส าคัญ ต่ อ ชี วิต ในยุค ปั จ จุ บ ัน และรวดเร็ ว ถ้า ให้ เที ย บกับ
สมัยก่อน สื่ อที่จะติดตามข่าวสารได้เร็ วที่สุดก็คือสื่ อวิทยุ ซึ่งในสมัยนี้ ทุกคนหันมาเสพสื่ อออนไลน์
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กันหมด จึงไม่แปลกที่สื่อออนไลน์ในบ้านเรามีการพัฒนา และมีคนสนใจมากขึ้น จึงเป็ นเหตุผลให้
ตัดสิ นใจมาทาช่อง Youtube ด้วย (หงษ์ชยั ภูบุตตะ, สัมภาษณ์, 27 เมษายน 2559)
บ้านเราจริ งๆสื่ อออนไลน์มนั มานานแล้ว แต่มนั ไม่ค่อยมีใครสนใจ ตอนแรกมันมีช่วงนึ ง
ช่วงที่ทาที่ RS ประมาณปี 2003-2004 ทุกคนจะบอกว่า เว็บไซต์ มันจะมา มันจะบูม ทุกคนก็แห่ กนั
ทาเว็บไซต์หมดเลย นึ กถึงตอนนั้นคือ เราไปมองกระแสจากเมืองนอกเร็ วไป ทุกคนก็เลยคิดว่า ทา
เว็บไซต์ แล้วรายได้จะเหมือนทาหนังสื อ ทาวิทยุ ทาโทรทัศน์ สังเกตนะ ย้อนกลับไปจะเห็นเลยว่า
บริ ษทั ต่างๆแห่ กนั ทาเว็บหมดเลย แต่พอทาไปซักปี สองปี มันไม่สามารถสร้างรายได้อย่างที่ควรจะ
เป็ น เลยกลายเป็ นเว็บที่ถูกทิ้งร้าง ตอนนี้ ถา้ เกิดกลับมาเห็ นพวกบริ ษทั ต่างๆที่ทาเว็บแล้วปล่อยให้
เว็บร้าง ตอนนี้ เว็บมันบูมจริ งๆ แล้ว ปั ญหาตอนนี้ คือ คุณไม่ต่อมันติดมานานไง ตอนนี้ เว็บมันก็เลย
ค่อนข้างจะเชยจะมี ปัญหา แล้วตอนนี้ คือสื่ อในสมัยนี้ มนั มี ความรุ นแรงมากกว่า เช่ นพวก Social
Media อย่ า งพวก Facebook Youtube อะไรพวกนี้ หรื อ Instagram ก็ เถอะ มัน ท าให้ รู้ ว่ า ตอนนี้
เว็บไซต์ไม่ใช่ สิ่ งสาคัญแล้ว มันมี ตวั อื่ นที่ ทดแทนได้ แล้วก็สามารถนาเสนอเรื่ องราวได้มากกว่า
เว็บไซต์ดว้ ย (นพปฎล พลศิลป์ , สัมภาษณ์, 27 เมษายน 2559)
เนื่ องจากผูใ้ ห้ สั ม ภาษณ์ เติ บ โตมาในช่ วงเปลี่ ย นผ่านระหว่างยุค ของอนาลอค (Analog)
จนถึงยุคยุคดิจิตอล และยังทางานในแวดวงการของการผลิตสื่ อ ปั จจัยดังกล่าวทาให้ผใู ้ ห้สัมภาษณ์มี
ทัศนคติท้ งั ด้านบวกและด้านลบ ทั้งสามารถยกตัวอย่างประกอบได้อย่างชัดเจนในการสื่ อสารใน
รู ปแบบของสื่ อเก่า (Traditional Media) และสื่ อใหม่ (New Media)
ข้อดี ของสื่ อออนไลน์ก็คือ สื่ อออนไลน์มีทางออกในการสื่ อสารมากขึ้น แล้วถ้าเราเป็ นสื่ อ
เหมื อนผมยังท าหนัง สื อ อยู่ผ มก็ มี ท างออก เช่ น ถ้าผมอยากจะเขี ย นเรื่ อ งของผม แล้วถ้าผมส่ ง
บทความไปที่หนังสื อเล่มหนึ่ ง บ.ก. อาจจะโยนทิ้งตะกร้า แต่เรามีสื่อที่เราเป็ นเจ้าของ เช่นเรามีเพจ
เฟชบุ๊ค เรามี เว็บ สาเร็ จรู ปให้ข้ ึ น ทั้ง Wordpress ทั้ง Blogger ก็ข้ ึ นไป ถ้าเกิ ดมี ค นอ่ าน ก็ ตอ้ งมี ค น
ติดตาม มันเหมือนเราได้ทางานที่เราอยากทา รวมถึงเป็ นทางออกให้กบั คนทางานได้มีโอกาสปล่อย
ตัวเองมากขึ้น (นพปฎล พลศิลป์ , สัมภาษณ์, 27 เมษายน 2559)
ในทางกลับ กัน ข้อเสี ยของมันคื อ มัน ไม่ มี ก ารกลัน่ กรอง อย่างเช่ นผมเขี ย นบทความลง
หนังสื อไง ยังมี บรรณาธิ การที่ ตรวจเรื่ อง ตรวจต้นฉบับ ตรวจภาษา ว่าภาษาของเราใช้ถูกหรื อไม่
และยังมีแบบความเห็นพี่ แปลกๆนะ ทางหนังสื อจะโทรมาหาเลย ก็คือมันจะมีคนกลัน่ กรองให้เรา
เราจะไม่ ปล่ อยอะไรที่ ไม่ส มควรออกไป กล่ าวคื อโอกาสที่ จะทาให้เรากลายเป็ นคนส าคัญจากที่
ทางานที่เราฝันไว้มนั ง่ายขึ้นกว่าแต่ก่อน แต่มนั จะไม่มีคนช่ วยที่จะกลัน่ กรอง มันเลยทาให้รู้สึกว่า
เรื่ องของการตัดสิ น ผิด ถูก ดี ชัว่ ของเรามันหย่อนยานลงไป เพราะมันขึ้นอยูก่ บั ทัศนคติของเราเอง
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และคนเราส่ วนใหญ่ ไม่มีใครรู ้ สึกว่างานเราไม่ดีหรอก (นพปฎล พลศิลป์ , สัมภาษณ์ , 27 เมษายน
2559)
โปรแกรมพันธมิตร Youtube นั้นสามารถสร้ างรายได้ให้กบั เจ้าของช่ องโดยมี เงื่ อนไขที่
ต้องปฏิ บ ตั ิ ตามกฎเกณฑ์ของเว็บ ไซต์อย่างเคร่ งครั ดจึ งสามารถสร้ างรายได้ให้กบั ผูผ้ ลิ ตได้ และ
Youtube ที่เป็ นสื่ อทางเลือกของผูผ้ ลิตเนื้ อหายุคใหม่ที่ตอ้ งการผลิตเนื้ อหาและสร้างรายได้ไปในตัว
อีกทั้งทาง Youtube ยังมีการอบรมผูผ้ ลิ ตเป็ นบางครั้ง สาหรับผูท้ ี่ตอ้ งการสร้างเนื้ อหาผ่านเว็บไซต์
Youtube
ดี น ะ โปรแกรมนี้ มัน เป็ นช่ อ งทางให้ เรารู ้ จ ัก กับ ช่ อ งอื่ น เพราะมี ไ ปอบรม Creator กับ
Youtube และที่สาคัญทาแล้วยังได้เงินด้วย (หงษ์ชยั ภูบุตตะ, สัมภาษณ์, 27 เมษายน 2559)
คือมันก็ดีนะ ต้องบอกว่ามันก็เป็ นการสร้างรายได้ให้กบั คนที่ทาคลิปอะไรขึ้นไป แต่ก็ตอ้ ง
มองอีกมุมนึ งว่าบางที การที่เราได้เงินใน Youtube นั้นแสดงว่า Youtube ต้องได้เงินมากกว่าเรา ถ้า
Youtube แบ่งให้เรา 10 บาท แสดงว่า Youtube ต้องได้มาจากที่อื่น อย่างต่าก็ตอ้ ง 100 บาทขึ้นไป แต่
มันก็เป็ นเรื่ องดี แทนที่เราจะอัพคลิปขึ้นไปมีคนดูเป็ นล้านเป็ นแสนแต่เราไม่ได้อะไรเลย แต่น้ ี มนั ยัง
ได้บา้ ง (นพปฎล พลศิลป์ , สัมภาษณ์, 27 เมษายน 2559)
ส่ วนจุดเริ่ มต้นของการทาช่องในเว็บไซต์ Youtube คือ ด้วยปกติทางานเบื้องหลังอยูแ่ ล้วเลย
อยากตัดสิ นใจทาช่ องของตัวเอง เพราะอยากทาผลงานเป็ นของตัวเอง และมันคือความฝั นของผม
ถ้า เรายัง ไม่ ล งมื อ ท าก็ เป็ นได้แ ค่ ค วามคิ ด ก็ เลยตัด สิ น ใจลงมื อ ท าเลยดี ก ว่า (หงษ์ ชัย ภู บุ ต ตะ,
สัมภาษณ์, 27 เมษายน 2559)
ในตอนแรกคุณหงษ์ชยั ได้ชกั ชวนไปทารายการโทรทัศน์ แต่ตนเองไม่วา่ งจึงปฏิเสธไป ต่อ
คุณหงษ์ชยั ได้ชกั ชวนทาอีกแต่เป็ นรายการโทรทัศน์ใน Youtube เลยตัดสิ นใจลองทาดู ตอนนี้ ทามา
ปี 1 แล้ว ซึ่ งเหตุผลที่มาทาจริ งๆ คืออยากสนุ ก มันเพลินๆ ขาๆ แล้วก็มองถึ งเรื่ องของรายได้ดว้ ย
และมองถึงโอกาสที่จะทาอย่างอื่นต่อได้ดว้ ย คือตอนนี้ อย่างที่บอก โลกของ Social Media มันเป็ น
อีกทางที่จะพาเราไปได้ไกล ก็เลยคิดว่าน่าจะลองทาดู ไม่มีอะไรเสี ยหาย จุดประสงหลัก คือเอามันส์
แต่ตอนหลังๆก็เริ่ มไม่ค่อยมันส์แล้ว เพราะอะไรที่มนั เป็ นประจาแล้ว มันจะเริ่ มไม่ค่อยสนุ ก อย่างที่
บอกแหละ เริ่ มต้นด้วยความสนุ ก ตอนหลังพอทาไปมันมีคนดูเยอะไง ก็เลยมองเห็ นเม็ดเงิ น ก็เลย
ต้อ งรอเวลา ก็ เหมื อนเราปลู ก ต้น ไม้ ต้องรอเวลา เพราะวัน หนึ่ งมัน ต้อ งออกดอก แต่ ไ ม่ รู้ว่าจะ
เมื่อไหร่ บางทีอาจจะอดตายก่อน (นพปฎล พลศิลป์ , สัมภาษณ์, 27 เมษายน 2559)
และด้วยการตั้งชื่ อช่ อง Youtube นั้นไม่ มีขอ้ บังคับในการตั้งชื่ อช่ องแต่เพี ยงไม่ ซ้ ากับ ยูส
เซอร์ (User) อื่นเท่านั้น ทาให้ผผู ้ ลิตมีอิสระในการตั้งชื่อช่องใน Youtube
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ที่ ชื่ อ Gutumdai เพราะตอนแรกก็ ไ ม่ รู้ จ ะชื่ อ อะไร ก็ คิ ด ประมาณว่ า ก็ กู ท าได้อ ะ แต่ ก็
กลายเป็ นชื่ อช่องที่รู้สึกว่าตัวเองสามารถทาได้โดยไม่ตอ้ งทาอะไรมากมายจุดประสงค์หลักที่ทาช่อง
เพราะว่า อยากทาในสิ่ งที่ตวั เองอยากทา พอมันมีช่องทางแล้ว เราก็ลงมือทามัน จุดประสงค์อีกอย่าง
คืออยากให้ความรู ้คน เพราะทุกสิ่ งในช่ องของกูทาได้มนั เป็ น สิ่ งที่ทุกคนมีคาถาม เป็ นคาถามของ
ทุกคนอยูแ่ ล้ว ดังนั้นเราก็ทามาในรู ปแบบรายการเพื่อที่จะตอบคาถามของคนเหล่านี้ ให้ได้มากที่สุด
และได้ต้ งั เป้ าหมายของช่องไว้วา่ เป็ นช่องวาไรตี้ (Variety) ที่มีรายการหลากหลาย คุณหงษ์ชยั กล่าว
อีกว่าในตอนแรกจะทาเป็ นแค่งานอดิเรก แต่สุดท้ายตอนนี้ กลายเป็ นงานกึ่งอดิเรกกึ่งจริ งจังไปแล้ว
ซึ่ งตอนนี้ ได้ต้ งั เป้ าหมายไว้แล้วเมื่ อหมดสิ้ น ปี 2559 จะต้องมี ผูต้ ิ ดตามมากกว่า 50,000 ยูส เซอร์
(User) (หงษ์ชยั ภูบุตตะ, สัมภาษณ์, 27 เมษายน 2559)
นอกจากนั้นผูใ้ ห้สัมภาษณ์ 1 คน ได้มีทศั นคติดา้ นลบต่อโปรแกรม Youtube Partner และ
ได้แนะนาแนวทางการแก้ไข
บางที Youtube ก็น่าจะอานวยความสะดวกให้ Partner ในการทางานหลายๆอย่างร่ วมกัน
เพราะที่ ผ่านมา วิธีการของ Youtube ก็เหมื อนว่า เน้นให้เราผลิ ตเนื้ อหาเยอะๆ และการที่คนดู เรา
เยอะขึ้น เราได้เงินเยอะขึ้น แต่ถา้ เทียบกับสิ่ งที่ Youtube ได้ลูกค้า สปอนเซอร์ ที่มาลงโฆษณา มัน
เยอะกว่าเราเยอะไง ก็คือตอนนี้ มนั ก็เหมือนกับปลาใหญ่กนั ปลาเล็ก ประมาณอย่างนั้น แต่คือเราก็
ยอมรับ ก็ดีกว่าเราไปอัพคลิปที่ไหนแล้วเราไม่ได้อะไรเลย แต่ในการดู แลลู กค้า ดูแล Partner ของ
คุณ Youtube น่าจะดูแลได้ดีกว่านี้ เรื่ องของ report เรื่ องของลิขสิ ทธิ์ ให้มนั มีการเจรจาโดยตรงกันได้
ไหม จะได้รู้ว่า โอเคคุ ณลงได้ไม่ได้ ตรงเนี้ ย น่ าจะมี การช่ วยเหลื อมากกว่าที่ เป็ นอยู่ แต่ถา้ ถามว่า
มันดีไม่ดี ดี มันก็ดีกว่าไปอัพโหลดคลิปที่อื่นที่ไม่ได้อะไร อย่างน้อยตรงนั้นมันเห็นได้ชดั (นพปฎล
พลศิลป์ , สัมภาษณ์, 27 เมษายน 2559)
4.1.2 กลยุ ทธ์ ก ารสื่ อ สารเพื่ อ สร้ างรายได้ ผ่ านเว็บ ไซต์ ในด้ านเนื้ อหารายการ และการ
สื่ อสารการตลาด
จากวิเคราะห์ ตวั บท (Textual Analysis) ผูว้ ิจยั พบว่าช่ อง Gutumdai มี รายการภายในช่ อง
ทั้งหมด 5 รายการโดยเป็ นรายการเกี่ยวกับภาพยนตร์ ถึง 4 รายการคือ รายการเปิ ดหน้าหนัง รายการ
ดูมาแล้ว รายการชิ มลางตัวอย่างใหม่ รายการชิ มลางตัวอย่างสยอง และอีก 1 รายการ ที่เป็ นรายการ
เปรี ยบเทียบระหว่างสิ นค้าอุปโภคบริ โภคชนิ ดเดียวกันแต่มีตราสิ นค้า (Brand) ที่ต่างกัน คือรายการ
ผูบ้ ริ โภค ทุกรายการภายในช่ องยกเว้นรายการชิ มลางตัวอย่างสยองได้กาหนดออกอากาศเป็ นราย
สัปดาห์เวลาบ่ายสองโมง โดยวันจันทร์ คือรายการเปิ ดหน้าหนัง วันพุธคือรายการชิ มลางตัวอย่าง
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ใหม่ วันศุกร์ คือรายการดู มาแล้ว และวันอาทิ ตย์คือรายการผูบ้ ริ โภค ส่ วนรายการชิ มลางตัวอย่าง
สยองออกอากาศวันเสาร์ แต่ไม่ประจาทุกสัปดาห์

ภาพที่ 4.1 หน้าแรกเมื่อผูช้ มเข้าชมช่อง Gutumdai
แหล่งทีม่ า: ยูทูบ, 2558ฉ.
จากการสัมภาษณ์ คุ ณ หงษ์ชัย ภู บุ ตตะ (สัมภาษณ์ , 27 เมษายน 2559) ได้เล่ าถึ งที่ มาของ
รายการภายในช่องนั้นส่ วนใหญ่มาจากการตั้งคาถามภายในใจของตัวเองก่อน เช่น รายการผูบ้ ริ โภค
นั้นมาจากการลงไปซื้ อกล้วยในแฟมิลี่มาร์ ท แล้วเดินเข้าเซเว่นอีเลเว่นก็เจอกล้วย เราก็เลยมีความคิด
ขึ้ น มาว่ากล้วยสองที่ น้ ี มัน ต่ า งมาอย่า งไร นี่ คื อจุ ด เริ่ ม ต้น ของรายการผู บ้ ริ โภค ซึ่ งเอาสองสิ่ ง ที่
เหมือนกัน แต่ต่างสถานที่ ต่างยี่ห้อ มาเปรี ยบเทียบกัน ทาเพื่อให้ความรู ้ จริ งๆแล้วตอนแรกทามา
โดยแค่อยากรู ้วา่ มันต่างกันอย่างไร แต่สุดท้ายถ้ามองลึกๆแล้วมันคือความรู ้ เพราะคนไทยสมัยนี้ ไม่
ค่ อ ยอ่ าน เราแค่ อ่ า นให้ ค นฟั ง และท ารู ป แบบให้ ม ัน น่ า ดู ข้ ึ น ส่ ว นเทคนิ ค การน าเสนอรายการ
ผูบ้ ริ โภคไม่มีอะไรมากมาย เพราะจริ งๆ แล้วก็คือการอ่านสองยี่หอ้ ให้ฟังโดยปราศจากความคิดเห็น
ส่ วนตัว แต่ทาอย่างไรให้น่าสนใจคือ หนึ่ ง เพลง เพลงมันต้องเกี่ยวข้องกับสิ นค้าและการตัดต่อก็ตดั
ก็ได้แต่ตดั ตามปกติ ถ้ามี ขอ้ มูลแค่ฉลากมันก็น้อยไป เราก็ต้ งั คาถามให้กบั สิ นค้าว่ามันสามารถต่อ
ยอดอะไรได้บ ้าง เช่ นกล้วยหอมทองไม่ ใช่ ข องไทย มัน เป็ นของฟิ ลิ ป ปิ นส์ นะ หลังจากรายการ
ออกอากาศไป ตามคลิ ป รายการจะมี ก ารตอบโต้ของผูช้ มทั้งเห็ นด้วยแล้วไม่ เห็ นด้วยก็ มี คื อเรา
อ้างอิงในฉลาก สิ่ งที่คนดู เค้ารู ้อาจจะมากกว่าเราก็ได้ เราแค่อา้ งอิงมา มันก็เลยมีการโต้ตอบกับ ซึ่ ง
การโต้ตอบกันก็ถือเป็ นความรู ้ในอีกแง่นึง
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จากการวิเคราะห์ตวั บทของรายการ (Textual Analysis) พบว่ารายการผูบ้ ริ โภคเป็ นรายการ
แรกที่ผลิ ตภายในช่ องเป็ นคลิ ปแรกออกอากาศเมื่ อวันที่ 1 พฤษภาคม 2558 (ยูทูบ, 2558ก) ซึ่ งเป็ น
วันเดียวกับวันที่เปิ ดการใช้ช่อง Gutumdai เป็ นคลิปการเปรี ยบเทียบกล้วยจากร้านค้าชื่ อดังสองร้าน
คือแฟมิ ลี่มาร์ ทและเซเว่นอีเลเว่นว่ามี ความแตกต่างกันอย่างไร และพบว่ารายการผูบ้ ริ โภคไม่มีผู ้
ดาเนิ นรายการแต่เป็ นลักษณะการใช้ผูบ้ รรยาย (Narrator) อ่านฉลากข้อมู ลต่างๆของสิ นค้า และมี
การแกะผลิตภัณฑ์มาเปรี ยบเทียบกัน โดยนาเสนอให้ผชู ้ มอย่างตรงไปตรงมา เข้าใจได้ง่าย

ภาพที่ 4.2 ตัวอย่างรายการผูบ้ ริ โภคตอนแรก
แหล่งทีม่ า: ยูทูบ, 2558ก.
จากการวิเคราะห์ตวั บทของรายการ ผูว้ ิจยั พบว่าในช่ วงแรกเริ่ มของช่ อง รายการผูบ้ ริ โภค
ไม่ออกอากาศเป็ นรายสัปดาห์ และรายการยังขาดคุณภาพในการผลิต เช่น คุณภาพของเสี ยงบรรยาย
และภาพที่ ไ ม่ ค มชัด แต่ ได้มี ก ารปรั บ ปรุ งเรื่ อยมาในทางด้านรู ป แบบรายการที่ มี ก ารสอดแทรก
เนื้ อหาเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิ นค้านอกจากการอ่านฉลาก และคุณภาพของการผลิตที่มีคุณภาพของเสี ยง
คุณภาพของภาพ และการตัดต่อที่ดีข้ ึน และปั จจุบนั ได้ออกอากาศเป็ นรายสัปดาห์
การเริ่ มต้นของรายการผูบ้ ริ โภคผูผ้ ลิตได้เน้นย้ าถึงการรับชมที่เหมาะสมโดยมีคาเตือนก่อน
การรับชมทุ กคลิ ปของรายการเนื่ องจากผูช้ มภายในช่ องมีความหลากหลายและมี ความคิ ดเห็ นไม่
ตรงกัน
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ภาพที่ 4.3 คาเตือนในช่วงต้นของรายการผูบ้ ริ โภค
แหล่งทีม่ า: ยูทูบ, 2558ข.

ภาพที่ 4.4 ตัวอย่างการเปรี ยบเทียบสิ นค้าในรายการผูบ้ ริ โภค
แหล่งทีม่ า: ยูทูบ, 2559ก.
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ภาพที่ 4.5 ตัวอย่างการสอดแทรกเกร็ ดความรู ้ในรายการผูบ้ ริ โภค
แหล่งทีม่ า: ยูทูบ, 2559ก.
อีกทั้งผูว้ จิ ยั ยังพบว่านอกจากความรู ้ที่ได้จากการรับชมรายการแล้วยังได้ความรู ้ที่มาจากผู ้
รับชมอีกด้วยผ่านการคอมเม้น (Comment) ทางด้านล่างของคลิปวีดีโอ ถือว่าเป็ นความรู ้เพิ่มเติมอีก
แง่จากผูร้ ับชมนอกเหนือจากความรู ้จากในรายการ

ภาพที่ 4.6 ตัวอย่างความเห็นจากผูร้ ับชมในรายการผูบ้ ริ โภค
แหล่งทีม่ า: ยูทูบ, 2559ก.
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ส่ วนรายการเปิ ดหน้าหนังนั้นเกิ ดจากคาถามที่วา่ เห้ย อาทิตย์น้ ี มีหนังอะไรน่ าดู บา้ ง จึงเกิ ด
ขึ้นมาเป็ นคอนเซ็ป (Concept) รายการ คือเราก็ดูรายการหนังบ้านเรามาเยอะแยะมากมาย มันก็มีพวก
ข่าว รี วิว เบื้องหลัง ซึ่ งเป็ นข้อมูลทางด้านเดี ยวซะมากกว่า ซึ่ งมันไม่มีรายการหนังที่พูดถึงด้านของ
ผูช้ ม เลยคิดรายการนี้ข้ ึนมาเพื่อที่จะตอบสนองคาถามที่วา่ สัปดาห์น้ ีมีหนังอะไรน่าดูบา้ งโดยให้ผชู ้ ม
โหวตผ่านทางรายการและโซเชี ยลเนตเวิร์คผ่านเว็บไซต์ sadaos.com เหตุผลที่ ใช้โหวตเพราะว่า
ส่ วนตัวและคุณนภดลเป็ นนักวิจารณ์อยูแ่ ล้ว แต่ตอนนี้ รู้สึกว่านักวิจารณ์ตอนนี้ไม่ได้มีอิทธิ พลอะไร
กับคนดู แล้ว ดังนั้นเหมื อนป้ องกันตัวเองด้วย จึ งเอาผูช้ มเป็ นแกนหลักจึ งมี การโหวตหนังแต่ล ะ
สัปดาห์ ซึ่ งจุดนี้ เป็ นกลยุทธ์การสื่ อสารของรายการนี้ แต่มนั ก็มีจุดด้อยคือ รายการนี้จะมีอายุเพียงแค่
สัป ดาห์ เดี ยวเนื่ องจากมี ภาพยนตร์ ใหม่เข้ามาฉายแต่ละสั ปดาห์ (หงษ์ชัย ภูบุตตะ, สัมภาษณ์ , 27
เมษายน 2559)

ภาพที่ 4.7 ตัวอย่างรายการเปิ ดหน้าหนัง
แหล่งทีม่ า: ยูทูบ, 2559ก.
จากการวิเคราะห์ ตวั บทของรายการ พบว่ารายการเปิ ดหน้าหนังเป็ นรายการที่ มีผูด้ าเนิ น
รายการ 2 คน คื อ คุ ณ หงษ์ชัย ภู บุ ตตะ กับ คุ ณ นพปฎล พลศิ ล ป์ ซึ่ งทั้งสองมี อาชี พ หลัก เป็ นนัก
วิจารณ์ ภาพยนตร์ โดยลักษณะการดาเนิ นรายการเป็ นลัก ษณะการพู ดคุ ยรายงานผลโหวต ความ
คิ ด เห็ น จากทางบ้า น และสอดแทรกกับ มุ ข ตลกของผู ้ด าเนิ น รายการท าให้ ร ายการไม่ น่ า เบื่ อ
จนเกิ นไป ประกอบกับการใช้ความเห็นและผลโหวตของผูช้ ม ทาให้รายการดู น่าเชื่ อถื อมากยิ่งขึ้น
และการนาเสนอเนื้ อหาที่กระชับ ส่ วนจานวนภาพยนตร์ แต่ละสัปดาห์จะแตกต่างกันไปในแต่ละ
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สัปดาห์เนื่องจากจานวนภาพยนตร์ ที่เข้าฉายใหม่ไม่เท่ากันในแต่ละสัปดาห์ ซึ่ งมีผลต่อความยาวของ
คลิปรายการแต่ละสัปดาห์อีกด้วย

ภาพที่ 4.8 ตัวอย่างการรายงานผลโหวตในรายการเปิ ดหน้าหนัง
แหล่งทีม่ า: ยูทูบ, 2558ค.

ภาพที่ 4.9 ตัวอย่างความคิดเห็นจากผูช้ มในรายการเปิ ดหน้าหนัง
แหล่งทีม่ า: ยูทูบ, 2558ค.
นอกจากนี้ รายการเปิ ดหน้าหนังมีช่วงพิเศษแทรกระหว่างรายการเรี ยกว่าช่วง เปิ ดหน้าโรง
โดยเป็ นการสารวจจากการถามผูช้ มหน้าโรงภาพยนตร์ วา่ ภาพยนตร์ เรื่ องไหนที่ตนอยากดูมากที่สุด
ซึ่ งทาให้ขอ้ มูลในรายการมีความหลากหลายและมีความน่าเชื่อถือมากขึ้น
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ภาพที่ 4.10 ตัวอย่างช่วงเปิ ดหน้าโรงในรายการเปิ ดหน้าหนัง
แหล่งทีม่ า: ยูทูบ, 2558ง.
และที่มาของรายการชิ มลางตัวอย่างใหม่น้ นั มาจากตัวเอง ตอนเด็กๆ ที่ อินเทอร์ เน็ ตยังไม่
เป็ นที่นิยม การดู ตวั อย่างใหม่ทุกครั้งต้องไปยืนดู หน้าโรงแล้วจะมีความรู ้ สึกต่อการดู ตวั อย่างของ
หนังครั้งแรก (หงษ์ชยั ภูบุตตะ, สัมภาษณ์, 27 เมษายน 2559)
จากการวิเคราะห์ ตวั บทของรายการ (Textual Analysis) ยังพบว่ารายการชิ ม ลางตัวอย่าง
ใหม่เป็ นรายการที่นาตัวอย่างภาพยนตร์ ที่ออกใหม่นามารับชมและแสดงความรู ้สึกต่อการดูตวั อย่าง
ครั้งแรกแก่ผชู ้ มมีการนาเสนอโดยแบ่งจอภาพเป็ นสองส่ วนคือ จอแสดงตัวอย่างภาพยนตร์ และจอ
แสดงความรู ้สึกของผูด้ าเนินรายการระหว่างการรับชม เมื่อดูจบผูด้ าเนิ นรายการทั้งสองคนจะมีการ
ให้ความเห็ นของตนเองและสอดแทรกเกร็ ดความรู ้เกี่ยวกับตัวอย่างภาพยนตร์ หลังจากนั้นผูด้ าเนิ น
รายการทั้งสองจะตัดสิ นว่าไปดู ภาพยนตร์ เรื่ องนี้ ที่โรงภาพยนตร์ หรื อไม่เพราะอะไรจากการรับชม
ตัวอย่างภาพยนตร์ เท่ า นั้น ส่ วนทางด้านการผลิ ต ผูว้ ิจยั มองว่ารายการชิ ม ลางตัว อย่างใหม่ เป็ น
รายการที่ มี ผ ลิ ตไม่ ซับ ซ้ อนที่ สุ ด ในช่ อ ง Gutumdai เนื่ อ งจากเป็ นรายการที่ ไ ม่ ต้องเตรี ย มข้อ มู ล
จานวนมาก เพี ยงเตรี ยมตัวอย่างภาพยนตร์ มารับ ชมเท่ านั้น อี กทั้งการถ่ ายท าและการตัดต่อไม่ มี
เทคนิคที่ซบั ซ้อน
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ภาพที่ 4.11 ตัวอย่างการนาเสนอตัวอย่างภาพยนตร์ ในรายการชิมลางตัวอย่างใหม่
แหล่งทีม่ า: ยูทูบ, 2558ง.

ภาพที่ 4.12 ตัวอย่างการตัดสิ นใจชมภาพยนตร์ ทา้ ยรายการชิมลางตัวอย่างใหม่
แหล่งทีม่ า: ยูทูบ, 2558ง.
อีกทั้งผูว้ ิจยั พบว่ารายการชิ มลางตัวอย่างใหม่มีจานวนตอนมากที่ สุดในช่ อง Gutumdai มี
จานวน 75 ตอนและเป็ นรายการยอดนิ ยมอันดับที่ 1 ภายในช่องโดยรายการยอดนิ ยมส่ วนใหญ่เป็ น
ตัวอย่างภาพยนตร์ ไทยและมีเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมสาหรับเด็ก
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ภาพที่ 4.13 ภาพคลิปวีดีโอยอดนิยมในช่อง Gutumdai
แหล่งทีม่ า: ยูทูบ, 2559ข.
ส่ วนหลักการของการตั้งชื่ อคลิปวีดีโอแต่ละคลิป หงษ์ชยั ภูบุตตะ (สัมภาษณ์ , 27 เมษายน
2559) กล่าวว่า ข้อแรกคือเราต้องมีชื่อประจารายการก่อน และต่อมาก็ วิธีการตั้งชื่ อ ยกตัวอย่างเช่ น
รายการเปิ ดหน้าหนัง ถ้าจะเห็ นในช่ วงแรกๆ รายการเปิ ดหน้าหนัง ก็เป็ นเปิ ดหน้าหนัง แล้วก็วนั ที่
ตามด้วยสัปดาห์ที่หนังเข้าฉาย ซึ่ งตรงนั้นถามว่าช่วยได้ไหมในช่วงแรก ก็ช่วยได้ แต่แค่วา่ คนมันก็
ยังไม่ รู้ว่ามันคื ออะไร ดังนั้นพอเข้าไปปรึ กษากับ ทาง Youtube ก็แนะนาว่า ลองใช่ ชื่อหนังที่ ม นั
เด่นๆ ที่คนรู ้จกั ซักสามชื่ อเข้าไป เพราะว่า บางคนไม่รู้หรอกว่าหนังอาทิตย์น้ ี มนั มีเรื่ องอะไรเข้าฉาย
บ้าง ดังนั้นเราก็ตอ้ งมีชื่อหนัง สมมุติ ปั จจุบนั นี้ ใช้ เปิ ดหน้าหนัง แล้วก็เป็ นชื่ อหนังสามเรื่ อง ที่ดงั ๆ
เลยนะ หนึ่ งสองสาม แล้วก็เป็ นวันที่ ก็ ถือว่าดี ข้ ึ น ซึ่ งการตั้งชื่ อจะมี ผลต่อการค้นหาของผูช้ มใน
Youtube ด้วย สมมุ ติ ถ้าเค้าค้น หา Angry Bird มัน ก็ จะขึ้ น นะ ขึ้ น เปิ ดหน้าหนัง อะไรแบบนี้ เลย
(หงษ์ชยั ภูบุตตะ, สัมภาษณ์, 27 เมษายน 2559)
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ภาพที่ 4.14 ภาพการตั้งชื่ อรายการเปิ ดหน้าหนังในช่วงแรก
แหล่งทีม่ า: ยูทูบ, 2559ค.

ภาพที่ 4.15 ภาพการตั้งชื่ อรายการเปิ ดหน้าหนังในปั จจุบนั
แหล่งทีม่ า: ยูทูบ, 2559ค.
ในสื่ อออนไลน์ทุกคนสามารถเป็ นเจ้าของสื่ อและนาเสนอได้อย่างอิสระ จึงทาให้บุคคลที่
ทางานเบื้ องหลังหันสามารถท างานเบื้ องหน้าได้อย่างเต็มที่ อย่างเช่ นผูผ้ ลิ ตช่ อง Gutumdai ที่ ได้
เปลี่ยนตัวเองจากเบื้องหลังมาเป็ นผูด้ าเนินรายการด้วยตัวเอง
คือพิธีกรรายการหนังมันก็ไม่ได้มีเยอะ ไม่เยอะเลย หน้าเดิมๆหมดเลย เราก็เลยขยับขยาย
มาเป็ นเบื้องหน้าบ้าง เพื่อที่จะบอกว่าเราก็มีตวั ตนนะ เราก็ไม่ได้คิดว่ามันจะดีหรื อเป็ นตัวแทนอะไร
หรอก แต่ว่าเราคิ ดแค่ว่าให้ม นั มี สี สั นบ้าง ไม่ใช่ มี แต่หน้าเดิ ม ๆ ออกมา และเราอาจจะได้เปรี ยบ
ตรงที่ เราทางานในสายหนัง ในการเป็ นนักวิจารมาก่อน อี กทั้งทางานทางด้านเบื้ องหลังการผลิ ต
รายการโทรทัศน์ ข้อได้เปรี ยบของเราจากประสบการณ์ที่ได้มาคือ มันทาให้เราดูแตกต่างจากคนอื่น
ที่ทาใน Youtube คือเราสามารถเอาแพลตฟอร์ ม (Platform) ของรายการทีวีในช่ องทัว่ ไปมาประยุค
ใช้ใน Youtube คื อ ท าให้ม ัน เป็ นรายการที วีใ น Youtube ท าให้ ดู เป็ นมื อ อาชี พ มากกว่าและเรามี
Contact กับช่ อง กับค่ายหนัง ดังนั้น มันก็เลยง่ายต่อการเล่นหนังไทยมากกว่าช่ องอื่น ซึ่ งช่ องอื่นที่
ผลิตรายการรี ววิ ภาพยนตร์ ไม่เล่นหนังไทยเลย ทาให้ได้เปรี ยบกว่าช่องอื่นๆคือ เรื่ องข้อมูล เรื่ องการ
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อนุญาต และที่สาคัญที่สุดคือของรางวัลรายการอื่นไม่มี มีแต่ที่เราที่เดียวแหละที่มี (หงษ์ชยั ภูบุตตะ,
สัมภาษณ์, 27 เมษายน 2559)
จากการวิเคราะห์ตวั บทของรายการ (Textual Analysis) พบว่ารายการภายในช่อง Gutumdai
มีลกั ษณะรู ปแบบและคุณภาพใกล้เคียงกับรายการโทรทัศน์ที่ออกอากาศทางช่องโทรทัศน์ปกติ โดย
ด้า นคุ ณ ภาพของวี ดีโ อนั้น สามารถรั บ ชมได้ใ นคุ ณ ภาพระดับ สู ง (High Definition) และเสี ย งที่
ชัดเจน ทาให้อรรถรสในการรับชมมีมากขึ้น ส่ วนทางด้านรู ปแบบรายการมีความเป็ นมืออาชี พเช่ น
การใช้ก ราฟฟิ คแบบเคลื่ อนไหว (Motion Graphic)ในรู ป แบบ Interlude ช่ วงเปิ ดรายการ มี ช่ ว ง
เนื้ อหาพิเศษนอกเหนื อจากเนื้ อหารายการ และการเข้าช่ วงพิธีกรสลับกับการแทรกภาพวีดีโอจาก
ภาพยนตร์ ทาได้ราบรื่ นและต่อเนื่ อง นอกจากนั้นการพู ดคุ ยกันระหว่างพิ ธีกรมี ความลื่ นไหลไม่
ติดขัด ทาให้ผวู ้ ิจยั รู ้สึกว่ารายการภายในช่อง Gutumdai มีคุณภาพในการผลิตที่ดีเหมือนกับรายการ
โทรทัศน์ที่ออกอากาศทางช่ องโทรทัศน์ปกติ แต่แตกต่างเพียงแค่สื่อที่ใช้ (Media) และต้นทุนใน
การผลิต (Production Cost)

ภาพที่ 4.16 ตัวอย่าง Interlude รายการชิมลางตัวอย่างใหม่
แหล่งทีม่ า: ยูทูบ, 2559ง.
การผลิตวีดีโอใน Youtube จาเป็ นต้องผลิตให้เหมาะสมกับสื่ ออย่าง Youtube เพราะอะไรที่
ประสบความสาเร็ จในโทรทัศน์น้ นั ไม่ได้หมายถึ งจะประสบความสาเร็ จใน Youtube ดั้งนั้นผูผ้ ลิ ต
จึงต้องปรับตัวทางด้านการนาเสนอรวมไปถึงต้นทุนในการผลิต
การเปลี่ ยนแปลงเมื่อมาทา Youtube คือ น่ าจะเป็ นความคิ ดมากกว่าและเรื่ องงบประมาณ
คือในการทา Youtube ซึ่ งต้องประหยัดมากที่สุดเนื่ องจากเป็ นช่องที่เรามาทาเองไม่มีการสนับสนุ น
ทางด้านอุปกรณ์ บุคลากร เหมือนบริ ษทั ที่ผลิตรายการโทรทัศน์ และเราต้องรู ้ตวั เองก่อนว่าเราไม่ใช่
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คนดัง เราไม่สามารถดึ งคนได้มาก ส่ วนเรื่ องความคิ ดสร้ างสรรค์ในการผลิ ต คิ ดว่า Youtube เป็ น
สนามขายมัน สมองมากกว่า ซึ่ งมัน ไม่ มี ก รอบในความคิ ด ไม่ เหมื อนรายการโทรทัศ น์ ในสื่ อ
ออฟไลน์ที่มีกรอบมีกฎให้ปฏิบตั ิตาม เรื่ องความคิดมันเป็ นเรื่ องแนวทางของใครของมัน ซึ่ งมันก็
แล้วแต่ช่อง มันก็เป็ นจุดเด่นของช่องแตกต่างกันไป (หงษ์ชยั ภูบุตตะ, สัมภาษณ์, 27 เมษายน 2559)
โดยคุณหงษ์ชยั ภูบุตตะ (สัมภาษณ์, 27 เมษายน 2559) กล่าวว่าต้นทุนในการผลิตในแต่ละ
สัปดาห์ไม่มากเลย จริ งๆ งบประมาณในการผลิ ตรายการต่อละสัปดาห์ท้ งั 5 รายการอยู่ที่ประมาณ
200 บาทเท่านั้น โดยวิธีการทางานการผลิตรายการช่อง Gutumdai แต่ละสัปดาห์ ทั้ง 5 รายการจะใช้
วิธี ก ารถ่ ายเพี ย ง 1 วัน เท่ านั้น ซึ่ ง ทางช่ อง Gutumdaiได้ค วามอนุ เคราะห์ เรื่ องสถานที่ ก ารถ่ ายท า
ช่างภาพที่เป็ นเพื่อนที่รู้จกั กันมาถ่ายให้โดยไม่มีค่าจ้าง และของรางวัลที่นามาแจกในรายการด้วย ซึ่ ง
ต้นทุนหลักๆที่ใช้เลย คือ ค่าการเดินทาง ค่าอาหาร ค่าน้ า และค่าไฟในการตัดต่อ เพียงเท่านั้น อีกทั้ง
มี ตน้ ทุ นทางด้านบุ คลากรซึ่ งไม่ตอ้ งเสี ยค่าใช้จ่ายใดๆ เลยเนื่ องจาก คุ ณหงษ์ชัย ภูบุ ตตะ เป็ นผูท้ ี่
ดาเนินการผลิตตั้งแต่การคิดเนื้อหารายการแต่ละตอน รวมไปถึงการตัดต่อ ซึ่ งทาด้วยตัวเองทั้งหมด

ภาพที่ 4.17 ภาพเบื้องหลังการถ่ายทารายการช่อง Gutumdai
ส่ วนของการทางานเราก็รู้อยูแ่ ล้วว่าหนังอาทิตย์หน้ามีอะไรฉายบ้าง ก็จะเตรี ยมไว้ อ่านเรื่ อง
ย่อ หาข้อมูลของหนัง ซึ่ งบางเรื่ องข้อมูลจะเยอะ ข้อมูลจะน้อย ก็แล้วแต่กนั ไป เราก็ไปหาข้อมูลมา
ล่วงหน้า บางที อัดเทปล่าสุ ดไป เป็ นหนังเก่า เราก็ไม่ได้ดู แล้วเรื่ องย่อก็ไม่หามาจาก3แห่ง แต่ดนั ไม่
เหมือนกันเลย แต่เราก็ตอ้ งมาหาวิธีเพื่อให้มนั สมดุลเอาตัวรอดไปได้ เพราะว่าบนอินเตอร์ เน็ต มันก็
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จะมีผูร้ ู ้เยอะ กูรูเยอะ บางเรื่ อง คนที่ ดูแล้วก็ตอ้ งรู ้จกั มากกว่าเราที่ไม่ได้ดูอยูแ่ ล้ว (นพปฎล พลศิลป์ ,
สัมภาษณ์, 27 เมษายน 2559)
เนื่ อ งจากผู ้ช มส่ ว นมากใน Youtube อยู่ ใ นวัย ที่ อ ายุ ไ ม่ ม ากและใช้ อิ น เทอร์ เน็ ต เป็ น
ชีวติ ประจาวัน จึงทาให้ผผู ้ ลิตซึ่ งเป็ นผูด้ าเนิ นรายการในสื่ อเก่า (Traditional Media) ต้องปรับเปลี่ยน
รู ปแบบวิธีการนาเสนอให้เหมาะสมเมื่อผลิตรายการผ่านสื่ อ Youtube
เทคนิคการคุยในรายการก็คือคุยกันสบายๆ คือพี่จดั รายการวิทยุดว้ ย ก็จะมีสองแบบ วิทยุนี่
จะค่อยข้างเครี ยดเพราะเป็ นคลื่นผูใ้ หญ่ เป็ นคลื่นข่าว เราก็ตอ้ งแบบจะคุยแบบค่อยข้างเครี ยดแต่ก็มี
แซวบ้าง แต่พอมาเป็ น Youtube คือพี่ไม่เข้าใจว่าพี่เข้าใจผิดหรื อเปล่านะ แต่คือแบบเข้าใจว่า ตัวคน
ที่มาดูส่วนใหญ่ก็จะเด็ก อายุจะไม่เยอะ ก็จะพยายามให้รายการมันเบาๆ ไป บางครั้ง คนดูมนั เยอะ
ร้อยพ่อพันธุ์แม่ บางคนก็บอกว่า พิธีกรหื่ น พิธีกรลามก แต่บางคนก็บอกว่า เห้ยพี่ กวนตีนดีชอบ คือ
มันก็แล้วแต่คน เราก็คือรับฟั ง หู ไว้หู ใน Youtube พี่พยายามจะให้มนั เป็ นกันเองมากที่สุด มีขาๆ คุย
ตลกได้ ทะลึ่งบ้างนิดหน่อย (นพปฎล พลศิลป์ , สัมภาษณ์, 27 เมษายน 2559)
การคุ ยจะพยายามท าให้คนดู ไม่รู้สึ กว่าเราเป็ นแค่พิ ธี กรคนหนึ่ ง เราต้องมี ขอ้ มู ล มากขึ้ น
หน่ อย ถ้าเราไม่มีขอ้ มูล ก็เหมือนกับคนหนึ่ งที่ออกมาเล่าโดยที่ไม่ได้มีแก่นสารหรื อจุดดึงดูดอะไร
และอีกอย่างหนึ่ งที่ สาคัญคือการให้ผูช้ มมีส่วนร่ วมในรายการ พูดคุ ยกับเค้า แล้วก็พูดถึ งคนที่ร่วม
สนุ ก ท าให้ ค นได้รู้ สึ ก ว่า เออเราก็ มี ส่ วนร่ ว มในรายการนี้ นะ อะไรอย่า งนี้ (หงษ์ชัย ภู บุ ต ตะ,
สัมภาษณ์, 27 เมษายน 2559)
หลังจากการถ่ายทาและอัพโหลดวีดีโอลง Youtube ส่ วนที่สาคัญในการสร้างรายได้คือการ
ทาให้ยอดผูช้ มแต่ละคลิปนั้นสู งขึ้นโดยผูใ้ ห้สัมภาษณ์มีวิธีการและหลักการของตนผ่านการสื่ อสาร
ออนไลน์ช่องทางต่างๆเพื่อเพิ่มยอดผูช้ มและนาสู่ การสร้างรายได้
วิธีการทาให้เกิดการแชร์เยอะๆ หนึ่งคือ ที่สาคัญคือการแท็ค (Tag) การแท็คเป็ นเรื่ องสาคัญ
ในการค้นหาคลิปเพราะว่า ในการค้นหาของคนนั้นจะแท็คชื่อเราอยูด่ ว้ ย สองคือ มันต้องไล่มาตั้งแต่
เนื้ อหา เราต้องคัดเลือกว่า มันต้องเป็ นเนื้ อหาที่คนพูดถึงหรื อเปล่า หรื อ เป็ นเนื้ อหาที่สามารถเข้าถึง
คนในพื้ น ที่ น้ ั นๆได้ ง่ า ย อย่ า งเช่ น ในช่ อ ง พี่ เล่ น หนั ง ไทย ในขณะที่ ช่ อ งอื่ น ไม่ เล่ น แต่ ห นั ง
ต่างประเทศ (หงษ์ชยั ภูบุตตะ, สัมภาษณ์, 27 เมษายน 2559)
จากการวิเคราะห์ ตวั บท ผูว้ ิจยั พบว่าช่ อง Gutumdai มีสื่ ออื่นที่ เป็ นเจ้าของนอกเหนื อจาก
ช่ อง Youtube จานวน 4 ช่ องทางคือ Facebook Page Gutumdai มียอดผูช้ ื่ นชอบ 390 คน, Facebook
Page ผู ้ บ ริ โภค มี ผู ้ ชื่ นชอบ 96,000, Facebook Page Sadaos มี ผู ้ชื่ นชอบ 9,300 และเว็ บ ไซ ต์
Sadaos.com ซึ่ งสามารถขยายฐานผูช้ มผ่านการแชร์ ค ลิ ป รายการโดยการคัดลอก URL (Uniform
Resource Locators) โดยนาไปวางในเว็บไซต์ของตน และการร่ วมสนุ กต่างๆที่เชื่ อมโยงกับรายการ
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เช่ น การร่ วมสนุ กเพื่อลุ ้นรั บของรางวัล การถามความเห็ นของผูช้ ม การโหวตภาพยนตร์ ป ระจา
สัปดาห์

ภาพที่ 4.18 ตัวอย่าง Facebook Page Gutumdai
แหล่งทีม่ า: Gu-Tum-Dai Channel, 2558.

ภาพที่ 4.19 ตัวอย่าง Facebook Page ผูบ้ ริ โภค
แหล่งทีม่ า: ผูบ้ ริ โภค, 2558.
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ภาพที่ 4.20 ตัวอย่าง Facebook Page Sadaos
แหล่งทีม่ า: Sadaos-สะเด่าส์, 2558.

ภาพที่ 4.21 ตัวอย่าง เว็บไซต์ Sadaos
แหล่งทีม่ า: สะเด่าส์-Dadaos, 2558.
ในการแชร์ ใ นสื่ อ อื่ น ก็ มี ท าง Facebook ที่ เราเป็ นแอดมิ น โดยการโพสลงไปใน เพจ
ผูบ้ ริ โภค เพราะว่าเพจช่ อง เราไม่ได้เน้นอยูแ่ ล้วไง บังเอิญผูบ้ ริ โภค คนมันเยอะ ก็เลยแชร์ ก็ได้มา
นิ ดนึ ง และถ้าเป็ นรายการหนัง คื อ แชร์ ไปในเพจ Facebook ของหนังเรื่ องนั้นๆ Official หนัง ที่
ลักษณะเป็ น Fan Page แล้วก็แชร์ ไปที่ เพจของ Distributor หนัง และก็มีพวกเว็บไซต์ Kapook กับ
Postjung ก็ดีอย่าง คือ เราสามารถก๊อปปี้ ลิ้งค์เรา ไปวางที่กระปุกได้ แล้วไปลงที่กระปุกปุ๊ ป มันก็จะ
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อยูใ่ นเว็บไซต์น้ นั เลย คนสามารถกดดูได้ ยอดก็ข้ ึนของเรา วิธีการก็คือ คล้ายๆกับแปะลิงค์ แปะลง
แล้วมัน ก็ ลิงค์ไ ปที่ Youtube เราก๊ อปปี้ ลิ้ งค์ใน Youtube ลงช่ องที่ เว็บ ไซต์ให้ม า แล้วมันก็ จะเป็ น
รายการเราขึ้นมาเลย อยูใ่ นเพจของเว็บไซต์น้ นั เลย สามารถเพิ่มยอดวิวใน Youtube ได้ มันก็ได้ซัก
ประมาณ 100-120 วิวเท่านั้นแหละ (หงษ์ชยั ภูบุตตะ, สัมภาษณ์, 27 เมษายน 2559)
อีกทั้งยังมี ส่วนของที่ จากทางเพจหนังนารายการของเราไปแชร์ เองด้วย อย่างเช่ น ถ้าเป็ น
page หนัง ทางเพจหนังเค้าเลือกเฉพาะหนังที่ไ ด้รับการโหวตมากที่สุดเอาไปลง ค่ายหนังด้วย เค้าก็
โพสลงปุ๊ บว่า เห้ย สั ป ดาห์ น้ ี ห นังเรากระแสมาดี จริ งนะ ดู ตวั อย่างได้ที นี่ อะไรลัก ษณะนี้ แต่ ถ้า
กระแสเป็ นลบค่ายหนังไม่เอาไปแชร์ หรอก (หงษ์ชยั ภูบุตตะ, สัมภาษณ์, 27 เมษายน 2559)
คุณนพปฎล พลศิลป์ (สัมภาษณ์ , 27 เมษายน 2559) ซึ่ งเป็ นเจ้าของเว็บไซต์ชื่อว่า Sadaos.
com ได้นาความเห็นและผลโหวตจากผูช้ มในเว็บนั้นมาใช้ในรายการเปิ ดหน้าหนัง กล่าวว่า การทา
เว็บไซต์อย่างเดี ยวมันไม่พอ ต้องมี เพจด้วย มันต้องคู่กนั เดี๋ ยวนี้ คื อออนไลน์ถ้าเป็ นเว็บไซต์อย่าง
เดียวมันไม่ได้ล่ะ แล้วคือเราแบบ ถ้ามีเว็บไซต์จะมีการโฆษณา คือเราต้องหาช่องทางการพัฒนา คือ
วิธีที่เซฟสุ ดคือการเปิ ด Facebook Page หรื อเอา Facebook ของเราเองเป็ นตัวแนะนาเว็บ ไซต์หรื อ
รายการของเราอีกที
นอกจากนั้น คุณ หงษ์ชยั ภูบุตตะ (สัมภาษณ์, 27 เมษายน 2559) ได้กล่าวว่า ที่เปิ ดช่องทาง
อื่ น เป็ นช่ อ งทางการน าเสนอรองจากช่ อ ง Youtube เพราะ อยากจะน าเสนอในรู ป แบบอื่ น บ้าง
นอกจากรายการ เช่ นรายการผูบ้ ริ โภค เรารู ้ อยู่แล้วว่าเรื่ องอาหารการกิ นมันน่ าจะเป็ นเรื่ องที่ ง่าย
เข้าถึงง่าย จึงทาเพจออกมาเพื่อตอบสนองตรงจุดนี้
และจากการวิเคราะห์ตวั บทของรายการ (Textual Analysis) พบว่ารายการในช่ อง Gutumdai
มีการกระตุน้ ให้ผชู ้ มมีส่วนร่ วมในรายการ เช่นการพูดคุยในช่องความคิดเห็น การกระตุน้ ให้ผชู ้ มมี
การโหวต โดยผูด้ าเนิ นรายการได้พู ดถึ งวิธีการร่ วมพู ดคุ ยและร่ วมสนุ กในรายการอย่างชัดเจน และมี
กราฟฟิ คขึ้นไว้ทางด้านล่างของคลิปวีดีโอ

71

ภาพที่ 4.22 ตัวอย่าง การขึ้นกราฟฟิ คเพื่อกระตุน้ ผูช้ มในการโหวตลุน้ รับของรางวัล
แหล่งทีม่ า: ยูทูบ, 2559จ.

ภาพที่ 4.23 ตัวอย่างการกระตุน้ ผูช้ มในพูดคุยในช่องความเห็น
แหล่งทีม่ า: ยูทูบ, 2559จ.
และท้ายรายการในช่ อง Gutumdai ส่ วนใหญ่ ผู ด้ าเนิ น รายการมี ก ารกระตุ ้น ให้ ผูช้ มกด
ติดตามช่องเพื่อให้ผชู ้ มได้ติดตามรายการตอนใหม่ๆ และรายการอื่นๆ ภายในช่องได้
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ภาพที่ 4.24 ตัวอย่างการกระตุน้ ให้ผชู ้ มกดติดตามท้ายรายการ
แหล่งทีม่ า: ยูทูบ, 2559จ.
แต่ สุ ดท้ า ย ยอดวิ ว ที่ ไ ด้ เยอะที่ สุ ดก็ จ ากยอดการค้น หา เพราะช่ อ งนี้ เป็ นอะไรก็ ไ ม่ รู้
Subscribe เยอะ แต่คนดู น้อย คนที่เค้ามาดู ก็จะเป็ นหน้าใหม่มากกว่า ตอนนี้ เราเลยไม่สามารถที่จะ
ระบุได้วา่ คนดูของเราเป็ นกลุ่มที่ติดตามเราจริ งหรื อเปล่า (หงษ์ชยั ภูบุตตะ, สัมภาษณ์ , 27 เมษายน
2559)
ในรายการชิมลางตัวอย่างใหม่น้ นั มีการใช้บุคคลมีชื่อเสี ยงในโลกออนไลน์เป็ นแขกรับเชิญ
คุณหงษ์ชยั ภูบุตตะ (สัมภาษณ์ , 27 เมษายน 2559) ให้เหตุผลในการนาบุคคลมีชื่อเสี ยงว่า เหตุผลที่
เอาแรพเอกมาเพราะ เป็ นช่วงที่ทดลองอยากได้อะไรที่มนั ใหม่ๆนอกจากพิธีกรหน้าเดิ มๆ สองคน
เท่านั้น
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ภาพที่ 4.25 ภาพแขกรับเชิ ญในรายการชิมลางตัวอย่างใหม่
แหล่งทีม่ า: ยูทูบ, 2558จ.
4.1.3 แหล่งทีม่ าของรายได้ จากการผลิตรายการโทรทัศน์ ผ่านเว็บไซต์ Youtube
สปอนเซอร์ ตอนนี้ ไม่มี ส่ วนใหญ่จะเป็ นแจกของให้ร่วมสนุกในรายการและการสนับสนุ น
ด้านสถานที่การถ่ายทาเท่านั้น แต่ไม่รู้อนาคตมันเป็ นอย่างไร แต่เรารู ้ สึกสนุ กที่ จะทาและเราก็ได้
ความรู ้ไปด้วย ซึ่ งตอนแรกไม่รู้ดว้ ยซ้ าว่า Youtube มันได้เงิน ไม่รู้เลย เพราะทารายการโทรทัศน์มา
ก่อน ความเข้าใจในตอนนั้นคือการที่เราจะได้เงินนั้นต้องได้สปอนเซอร์ สนับสนุ นรายการ ดังนั้นก็
เลยอยากทารายการเพื่อตอบสนองให้สปอนเซอร์ มาสนใจเรา ซึ่ งตอนนั้นหวังจากสปอนเซอร์ เพียง
อย่างเดียว (หงษ์ชยั ภูบุตตะ, สัมภาษณ์, 27 เมษายน 2559)
คุณนพปฎล พลศิลป์ (สัมภาษณ์ , 27 เมษายน 2559) ได้เล่าถึ งการสร้ างรายได้ใน Youtube
ทั้งที่รายการยังไม่มีผสู ้ นับสนุ นกล่าวว่า ก็ยงั นึ กถึงเรื่ องรายได้อยู่ แต่เคยคุ ยกับหงษ์ไว้ว่า คือตรงนี้
ถามว่าหวังไหมมันก็หวัง แต่คือ มันจะเป็ นรายได้หลักไม่ได้หรอกในชี วติ จนกว่า Subscribe เราเป็ น
แสน แบบนั้นเราค่อยมาคุย เหมือนเป็ น บี้เดอะสกาไปแล้ว ก็มาคุยเรื่ องรายได้ แต่คือว่าตอนนี้ก็หวัง
แบบเล็กๆ ไม่เป็ นเรื่ องใหญ่มาก แต่คือมันยังสนุ กอยู่ แต่บางครั้งบางอาทิตย์มนั ก็ไม่สนุ กนะเพราะ
มันดันมาเจอกับงานที่ตอ้ งได้เงิน ก็เลยแบบต้องทางานของที่ได้เงินก่อน ประมาณนั้น ก็ยงั เพลินๆ
อยู่ คล้ายๆกับงานอดิเรกประจา บางวันสนุ ก บางวันก็ไม่สนุ ก ถ้าถามว่าเรื่ องรายได้น้ ี อยากได้ไหม
อยากได้เหมือนกัน แต่ตอนนี้ เราก็เห็นอยูไ่ งว่ามันเป็ นอะไรไง แต่ถา้ ได้มนั ก็ดี ตอนนี้ อยูใ่ นช่วงของ
การรดน้ าต้นไม้ก็ว่ากันไป แต่ก็คือเรายังสนุ ก เรื่ องเงิ นก็เป็ นเรื่ องรองลงไป แต่ถ้าตอนไหนเราไม่
สนุก มันก็เริ่ มจะคิดเยอะไง แบบ ทาไมเงินถึงไม่ได้ ก็มีปัญหาแต่ก็เข้าใจ
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4.1.4 ปัญหาและอุปสรรคในการสร้ างรายได้ ผ่านเว็บไซต์ Youtube
ในช่ วงแรกมี ปัญหาเรื่ องอุ ปกรณ์ ในการถ่ ายทา ซึ่ งตอนนั้นมี แค่ไมโครโฟนตัวเดี ยวและ
กล้อง ซึ่ งคุณภาพไม่ค่อยดี แต่ตอนนี้ มีครบแล้วเพราะนารายได้ที่ได้จากโปรแกรม Youtube Partner
มาลงทุ น เรื่ องคุ ณภาพในการผลิ ตไม่ น่าห่ วง แต่ เป็ นห่ วงเรื่ องไอเดี ย ความคิ ดมากกว่า เพราะว่า
ตอนนี้ ยงั คิ ดคนเดี ย ว ไม่ มี ปั ญ หาไรมาก ส่ วนเรื่ องตัดต่อเป็ นปั ญ หาส่ วนตัว ถ้าจัดการดี ๆ ก็ไ ม่ มี
ปัญหา (หงษ์ชยั ภูบุตตะ, สัมภาษณ์, 27 เมษายน 2559)
ส่ วนปั ญ หากับ Youtube นั้นไม่ มี ปั ญ หาอะไร เพราะเราเป็ นรายการหนัง ถ้ามี ปั ญ หากับ
Youtube ก็คงมีปัญหาเรื่ อง Third Party ซึ่ งข้อนี้ เรามีวธิ ี การหลบ ถ้าติดเรื่ องเพลงเราไม่สามารถหลบ
ได้ แต่ถา้ เป็ นเรื่ องภาพเราก็สามารถทาได้ (หงษ์ชยั ภูบุตตะ, สัมภาษณ์, 27 เมษายน 2559)
ปัญหาของ Youtube คือ เรื่ องของความชัดเจนในเรื่ องลิขสิ ทธิ์ คือเราก็งง แบบว่า แบบนี้มนั
ผิดตรงไหน แล้วก็มนั มีวิธีแก้ไขอย่างไร คือความช่วยเหลือของ Youtube ก็ยงั ค่อยข้างน้อย น่าจะมี
อะไรที่มากกว่านี้ แบบบอกว่าคุณโดนบล็อก คุณโดนแบน คุณโดนแจ้ง Report ซึ่ งบางทีแบบว่ามัน
มีการ Report แกล้งกันเยอะด้วยไง ก็เลยอยากให้ Youtube มาจัดการ อย่างบางเรื่ อง เหมือนเราคลิ ก
ไป เช่นเพลงมันจะมีบอกเลยว่า อันนี้ ของคุ ณละเมิดลิ ขสิ ทธิ์ นะ แล้วโพสคลิปไปซักพัก อีกซักวัน
สองวันถึงขึ้นเมล์มาบอก อย่างนี้มนั ก็ไม่ใช่ ก็ควรเป็ นอะไรที่แบบ แจ้ง User เร็ วกว่านี้ ผมก็ไม่ค่อยรู ้
เรื่ องอะไร แต่ Youtube ส่ วนมากก็มีปัญหาเรื่ องลิ ขสิ ทธิ์ คือบางครั้งเราไม่ได้ละเมิดเต็มๆไง บางที
น่ าจะมี การช่ วยเหลื ออะไรยังไงบ้าง เช่ นช่ วยเราเจรจา ซึ่ งคนที่ มาแจ้งว่าเราละเมิดก็คือ User ของ
Youtube เหมือนกันไง น่ าจะมีบริ การหน่อย ให้มีการติดต่อโดยตรงเลย เคยมีกรณี ที่ เป็ นบริ ษทั จาก
มาเลยเซี ย ทายังไงก็ติดต่อไม่ได้ จนเผอิญว่าจาได้วา่ มีน้องคนนึ งที่รู้จกั เพื่อนของน้องอีกคนทางาน
อยู่ Youtube ก็เลยขอเบอร์ แล้วก็คุยกัน เค้าก็บอกว่า พี่บริ ษทั นี้ มีตวั แทนในเมืองไทยนะ น้องก็บอก
ชื่ อมา พี่ลองเข้าไปดูในเว็บเค้าในเมืองไทย เค้าก็แจ้งเราว่าเค้าเป็ นเจ้าของลิขสิ ทธิ์ หนังของค่ายไหน
บ้างอะไรอย่างนี้ เราก็เลยโอเค ตอนแรกเราก็โกรธเค้านะ เว็บไม่มีอะไรอัพเดท มาแบนได้ไง แต่พอ
เรารู ้ว่าเค้ามีตวั แทนในเมืองไทย เราก็เลยค่อยเบาใจ ซึ่ งตรงนี้ Youtube ควรจะช่ วย User ด้วยไง ว่า
บริ ษ ทั นี้ ตัวตนอยู่ที่ ไหน ไมใช่ ว่าพอคลิ ก แล้ว วิ่งไปเว็บ ไซต์ของมาเลยเซี ย ซึ่ งบริ ษ ทั มันไม่ ไ ด้
อัพเดตมา 3 ปี แล้ว เราก็งงแทนที่ จะวิ่งมาที่ เว็บเมื องไทยได้คุยรู ้ เรื่ องกันได้ มันจะดี กว่า (นพปฎล
พลศิลป์ , สัมภาษณ์, 27 เมษายน 2559)
จากข้อมู ลเชิ งคุ ณภาพที่ ผูว้ ิจยั ได้มาจากการสั มภาษณ์ พบว่าผูผ้ ลิ ตรายการโทรทัศน์ ช่อง
Gutumdai เป็ นผูท้ ี่มีประสบการณ์ ในวงการบันเทิงทางด้านเบื้องหลังและเบื้องหน้ามาก่อนและหัน
มาผลิ ต สื่ อทางเลื อ กอย่าง Youtube เป็ นเพี ย งงานอดิ เรก โดยคุ ณ หงษ์ชัย เป็ นผูท้ ี่ มี ค วามคิ ดริ เริ่ ม
สร้างสรรค์ในการผลิตรายการต่างๆภายในช่องไปจนถึงการตัดต่อ ซึ่ งทาให้ลดต้นทุนในการผลิตไป
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ได้มาก และกลยุทธ์ การสื่ อสารทางด้านเนื้ อหารายการภายในช่ องส่ วนใหญ่ มาจากตั้งคาถามจาก
ชี วติ ประจาวันทาให้ผชู ้ มทัว่ ไปเข้าถึงได้ง่าย ส่ วนกลยุทธ์ในการสื่ อสารการตลาด ช่อง Gutumdai มี
สื่ ออื่นๆ นอกเหนือจาก Youtube ใช้เพิ่มยอดผูช้ มผ่านการแชร์ (Share) อีกทั้งพบว่ามีปัญหาอุปสรรค
3 ข้อ คือ 1) อุปสรรคทางด้านอุปกรณ์ในการผลิต 2) ปั ญหาความคิดสร้างสรรค์ในการผลิตรายการ
ตอนใหม่ๆ จะหมดไป และ 3) ปั ญหาทางด้านลิขสิ ทธิ์ กบั Third Party

4.2 ส่ วนที่ 2 ผลการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research)
ผูว้ ิจยั วิเคราะห์ เนื้ อหา (Content Analysis) รายการจากช่ อง Youtube เพื่ อวิเคราะห์ ถึ งกล
ยุท ธ์ ในการสื่ อสารและวิเคราะห์ เนื้ อหาโดยผูว้ ิจยั เลื อกรั บ ชมจากรายการยอดนิ ย มที่ มี ย อดผูช้ ม
(Views) สู งสุ ดแต่ละรายการภายในช่อง Gutumdai 3 รายการคือ 1) ผูบ้ ริ โภค 2) เปิ ดหน้าหนัง 3) ชิม
ลางตัวอย่างใหม่ รายการละ 5 คลิ ปวีดีโอ และวิเคราะห์ เนื้ อหาจากระบบ Youtube Analysis ช่ อง
Gutumdai โดยทาการเก็บข้อมูลระหว่างเดือนมีนาคม ถึง เดือนเมษายน พ.ศ. 2559 (Youtube, 2016)
มีจุดประสงค์เพื่อตอบคาถามงานวิจยั ตามวัตถุประสงค์ดงั นี้
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4.2.1 กลยุทธ์ การสื่ อสารเพื่อสร้ างรายได้ ผ่านเว็บไซต์ Youtube
ตารางที่ 4.1 แสดงการเก็ บ ข้อ มู ล การใช้ก ลยุท ธ์ ก ารสื่ อ สารตามแนวคิ ด ของ Miller ในรายการ
ผูบ้ ริ โภค
รายการ
(ตอน)

มีความบันเทิงและ ให้ ความรู้
สนุก
(Be
(Be Entertaining Informative)
and go for the
กลยุทธ์
Funny)

ทาให้ ส้ ันและ
เรียบง่าย
(Keep it
Short and
Simple)

มีจุดสนใจ และ
สื่ อสารชัดเจน
(Stay Focus and
Communicate a
Clear Message)

หลีกเลีย่ งการ
ยัดเยียด
โฆษณา
(Avoid the
Hard Sell)

ทาให้ สดใหม่
เสมอ
(Keep it
Fresh)

Ep.4:
Durex
Vs.Okamoto
ยาว 7.07 นาที
Ep.6:
จอลลี่แบร์ Vs.
ฮาริ โบ้
ยาว 4.13 นาที
Ep.3:
น้ าจับเลี้ยง
ยย"Vs. จจ
ยาว 4.34 นาที
Ep.2:
ไข่ลวก Vs.
ไข่ออนเซ็น
ยาว 5.39 นาที
Ep.18:
ยาคูลท์ Vs. บี
ทาเก้น อะไร
ดีกว่ากัน ?
ยาว 13.50
นาที

จากตารางที่ 4.1 พบว่ารายการผูบ้ ริ โภคมีการใช้กลยุทธ์การสื่ อสารตามแนวคิดของ Miller
มากที่สุดคือ การให้ความรู ้ , การทาให้ส้ นั และเรี ยบง่าย, มีจุดสนใจและสื่ อสารชัดเจน, หลีกเลี่ยงการ
ยัดเยียดโฆษณา, ทาให้สดใหม่เสมอ และน้อยที่สุดคือมีความบันเทิงและสนุก 0 คลิป
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ตารางที่ 4.2 แสดงการเก็บข้อมูลการใช้กลยุทธ์การสื่ อสารการตลาดตามแนวคิดการสร้างเนื้อหา
โดยผูบ้ ริ โภคของ Wertime and Fenwick ในรายการผูบ้ ริ โภค
รายการ
(ตอน)

กลยุทธ์

จริงใจ

เปิ ดโอกาส
ให้ คนมีส่วน
ร่ วม

นาความเห็น
ของผู้บริโภค
มาใช้
ประโยชน์ และ
อย่าลืมตอบ
กลับ

เลือกใช้ คนดัง
มาโปรโมท

ใช้ กลยุทธ์ การ
โหวต
ลงคะแนน เพื่อ
ดึงผู้บริโภคเข้ า
มาเป็ นส่ วน
หนึ่ง

ทาความเข้ าใจ
กับลักษณะ
พืน้ ฐานของ
เว็บไซต์ และ
สื่ อสารให้
กลมกลืน

Ep.4:
Durex
Vs.Okamoto
ยาว 7.07 นาที
Ep.6:
จอลลี่แบร์ Vs.
ฮาริ โบ้
ยาว 4.13 นาที
Ep.3:
น้ าจับเลี้ยง
ยย"Vs. จจ
ยาว 4.34 นาที
Ep.2:
ไข่ลวก Vs.
ไข่ออนเซ็น
ยาว 5.39 นาที
Ep.18:
ยาคูลท์ Vs. บี
ทาเก้น อะไร
ดีกว่ากัน ?
ยาว 13.50
นาที

จากตารางที่ 4.2 พบว่ารายการผูบ้ ริ โภคใช้กลยุทธ์ การสื่ อสารการตลาดตามแนวคิดการ
สร้างเนื้ อหาโดยผูบ้ ริ โภคมากที่สุดคือ จริ งใจ นาความเห็นของผูบ้ ริ โภคมาใช้ประโยชน์และอย่าลืม
ตอบกลับ และทาความเข้าใจกับลักษณะพื้นฐานของเว็บไซต์และสื่ อสารให้กลมกลืน น้อยที่สุดคือ
การเปิ ดโอกาสให้คนมีส่วนร่ วม การเลือกใช้คนดังมาโปรโมท และใช้กลยุทธ์การโหวตลงคะแนน
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เพื่อดึงผูบ้ ริ โภคเข้ามาเป็ นส่ วนหนึ่ งไม่พบการใช้กลยุทธ์การสื่ อสารการตลาดตามแนวคิดการสร้าง
เนื้อหาโดยผูบ้ ริ โภค
ตารางที่ 4.3 แสดงการเก็บข้อมูลการใช้กลยุทธ์การสื่ อสารตามแนวคิดของ Miller ในรายการเปิ ด
หน้าหนัง
รายการ
(ตอน)

กลยุทธ์
หลวงพี่แจ๊ส
4G, The
Huntsman:
Winter's War,
The Himalayas
6 เม .ย.59
ยาว 12.01 นาที
เปิ ดหน้าหนัง :
12 พฤศจิกายน
2558
ยาว 13.56 นาที
เปิ ดหน้าหนัง :
21/01/2016
ยาว 15.50 นาที
Cloverfield
lane, 11-12-13
รักกันจะตาย,
My Big Fat
GreekWedding
2
ยาว 13.15 นาที
เปิ ดหน้าหนัง:
ตุลาคม 2552
ยาว 16.13 นาที

มีความบันเทิง
ให้ ความรู้
และสนุก
(Be
(Be Entertaining Informative)
and go for the
Funny)

ทาให้ ส้ ันและ
เรียบง่าย
(Keep it
Short and
Simple)

มีจุดสนใจ และ
สื่ อสารชัดเจน
(Stay Focus and
Communicate a
Clear Message)

หลีกเลีย่ งการ
ยัดเยียด
โฆษณา
(Avoid the
Hard Sell)

ทาให้ สดใหม่
เสมอ
(Keep it
Fresh)
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จากตารางที่ 4.3 พบว่ารายการเปิ ดหน้าหนังมีความบันเทิงและสนุก 5 คลิป มีการให้ความรู ้
5 คลิ ป ท าให้ ส้ ั นและเรี ยบง่ าย 5 คลิ ป มี จุดสนใจและสื่ อสารชัดเจน 5 คลิ ป ท าให้ส ดใหม่ เสมอ
5 คลิป และน้อยที่สุดคือหลีกเลี่ยงการยัดเยียดโฆษณา 2 คลิป
ตารางที่ 4.4 แสดงการเก็บข้อมูลการใช้กลยุทธ์การสื่ อสารการตลาดตามแนวคิดการสร้ างเนื้ อหา
โดยผูบ้ ริ โภคของ Wertime and Fenwick ในรายการเปิ ดหน้าหนัง
รายการ
(ตอน)

จริงใจ

กลยุทธ์
หลวงพี่แจ๊ส
4G, The
Huntsman:
Winter's War,
The Himalayas
6 เม .ย.59
ยาว 12.01 นาที
เปิ ดหน้าหนัง :
12 พฤศจิกายน
2558
ยาว 13.56 นาที
เปิ ดหน้าหนัง :
21/01/2016
ยาว 15.50 นาที
Cloverfield
lane, 11-12-13
รักกันจะตาย,
My Big Fat
GreekWedding
2
ยาว 13.15 นาที
เปิ ดหน้าหนัง:
ตุลาคม 2552
ยาว 16.13 นาที

เปิ ดโอกาส
ให้ คนมีส่วน
ร่ วม

นาความเห็น
ของผู้บริโภค
มาใช้
ประโยชน์ และ
อย่าลืมตอบ
กลับ

เลือกใช้ คนดัง
มาโปรโมท

ใช้ กลยุทธ์ การ
โหวต
ลงคะแนน เพื่อ
ดึงผู้บริโภคเข้ า
มาเป็ นส่ วน
หนึ่ง

ทาความเข้ าใจ
กับลักษณะ
พืน้ ฐานของ
เว็บไซต์ และ
สื่ อสารให้
กลมกลืน
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จากตารางที่ 4.4 พบว่ารายการเปิ ดหน้าหนังมีการสื่ อสารที่จริ งใจ 5 คลิป เปิ ดโอกาสให้คน
มีส่วนร่ วม 5 คลิปนาความเห็นของผูบ้ ริ โภคมาใช้ประโยชน์และอย่าลืมตอบกลับ 5 คลิป ใช้กลยุทธ์
การโหวตลงคะแนนเพื่อดึงผูบ้ ริ โภคเข้ามาเป็ นส่ วนหนึ่ ง 5 คลิป ทาความเข้าใจกับลักษณะพื้นฐาน
ของเว็บไซต์และสื่ อสารให้กลมกลืน 5 คลิป และน้อยที่สุดคือ เลือกใช้คนดังมาโปรโมท 0 คลิป
ตารางที่ 4.5 แสดงการเก็บข้อมู ลการใช้กลยุทธ์การสื่ อสารตามแนวคิ ดของ Miller ในรายการชิ ม
ลางตัวอย่างใหม่
รายการ
(ตอน)

กลยุทธ์
พรหมจรรย์
สวยพันธุ์สยอง
ยาว 7.11 นาที
หลวงพี่แจ๊ส
4G...จะดีหรื อ
เปล่า ?
ยาว 7.39 นาที
อาบัติ
ยาว 5.39 นาที
Scouts Guide
to the Zombie
Apocalypse
ยาว 6.41 นาที
แม่เบี้ย#2
ยาว 6.26 นาที

มีความบันเทิง
ให้ ความรู้
และสนุก
(Be
(Be Entertaining Informative)
and go for the
Funny)

ทาให้ ส้ ันและ
เรียบง่าย
(Keep it
Short and
Simple)

มีจุดสนใจ และ
สื่ อสารชัดเจน
(Stay Focus and
Communicate a
Clear Message)

หลีกเลีย่ งการ
ยัดเยียด
โฆษณา
(Avoid the
Hard Sell)

ทาให้ สดใหม่
เสมอ
(Keep it
Fresh)

จากตารางที่ 4.5 พบว่ารายการชิ มลางตัวอย่างใหม่มีความบันเทิงและสนุ ก 5 คลิป มีการให้
ความรู ้ 5 คลิ ป ทาให้ส้ ันและเรี ยบง่าย 5 คลิ ป มีจุดสนใจและสื่ อสารชัดเจน 5 คลิป หลี กเลี่ ยงการ
ยัดเยียดโฆษณา 5 คลิป ทาให้สดใหม่เสมอ 5 คลิป
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ตารางที่ 4.6 แสดงการเก็บข้อมูลการใช้กลยุทธ์การสื่ อสารการตลาดตามแนวคิดการสร้างเนื้อหา
โดยผูบ้ ริ โภคของ Wertime and Fenwick ในรายการชิมลางตัวอย่างใหม่
รายการ
(ตอน)

จริงใจ

กลยุทธ์

เปิ ดโอกาส
ให้ คนมีส่วน
ร่ วม

นาความเห็น
ของผู้บริโภค
มาใช้
ประโยชน์ และ
อย่าลืมตอบ
กลับ

เลือกใช้ คนดัง
มาโปรโมท

ใช้ กลยุทธ์ การ
โหวต
ลงคะแนน เพื่อ
ดึงผู้บริโภคเข้ า
มาเป็ นส่ วน
หนึ่ง

ทาความเข้ าใจ
กับลักษณะ
พืน้ ฐานของ
เว็บไซต์ และ
สื่ อสารให้
กลมกลืน

พรหมจรรย์
สวยพันธุ์สยอง
ยาว 7.11 นาที
หลวงพี่แจ๊ส
4G...จะดีหรื อ
เปล่า ?
ยาว 7.39 นาที
อาบัติ
ยาว 5.39 นาที
Scouts Guide
to the Zombie
Apocalypse
ยาว 6.41 นาที
แม่เบี้ย#2
ยาว 6.26 นาที

จากตารางที่ 4.6 พบว่ารายการชิ มลางตัวอย่างใหม่มีการสื่ อสารที่ จริ งใจ 5 คลิ ป ทาความ
เข้าใจกับลักษณะพื้นฐานของเว็บไซต์และสื่ อสารให้กลมกลื น 5 คลิป รองลงมาคือเลือกใช้คนดัง
มาโปรโมท 1 คลิป น้อยที่สุด เปิ ดโอกาสให้คนมีส่วนร่ วม 0 คลิปนาความเห็นของผูบ้ ริ โภคมาใช้
ประโยชน์และอย่าลื มตอบกลับ 0 คลิป ใช้กลยุทธ์การโหวตลงคะแนนเพื่อดึงผูบ้ ริ โภคเข้ามาเป็ น
ส่ วนหนึ่ง 0 คลิป
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4.2.2 แหล่งทีม่ าของรายได้ จากการผลิตรายการโทรทัศน์ ผ่านเว็บไซต์ Youtube
ตารางที่ 4.7 แสดงการเก็บข้อมูลการโฆษณาซึ่ งเป็ นแหล่ งที่ มาของรายได้ระหว่างรับชมรายการ
ตามโปรแกรมพันธมิตร Youtube ในรายการผูบ้ ริ โภค
รายการ
(ตอน)

โฆษณาแบบดิสเพลย์
รูปแบบ
(Display Ads)
โฆษณา

โฆษณาซ้ อนทับ
(Overlay Ads)

โฆษณาวิดโี อแบบข้ ามได้
(Skippable Video Ads)

โฆษณาวิดโี อแบบข้ ามไม่ ได้
(Non-Skippable Video Ads)

Ep.4:
Durex Vs.
Okamoto
Ep.6:
จอลลี่แบร์ Vs.
ฮาริ โบ้
Ep.3:
น้ าจับเลี้ยง ยย"
Vs. จจ
Ep.2:
ไข่ลวก Vs.
ไข่ออนเซ็น
Ep.18:
ยาคูลท์ Vs.
บีทาเก้น อะไร
ดีกว่ากัน ?

จากตารางที่ 4.7 พบว่ารายการผูบ้ ริ โภคมีโฆษณาจากโฆษณาซ้อนทับ (Overlay Ads) มาก
ที่สุดจานวน 5 คลิป รองลงมาคือ โฆษณาแบบดิสเพลย์ (Display Ads) จานวน 4 คลิป น้อยที่สุดคือ
โฆษณาวีดีโอแบบข้ามได้ (Skippable Video Ads) และ (Non-Skippable Video Ads) จานวน 0 คลิป
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ตารางที่ 4.8 แสดงการเก็บข้อมูลการโฆษณาซึ่ งเป็ นแหล่ งที่ มาของรายได้ระหว่างรับชมรายการ
ตามโปรแกรมพันธมิตร Youtube ในรายการเปิ ดหน้าหนัง
รายการ
(ตอน)

โฆษณาแบบดิสเพลย์
รูปแบบ
(Display Ads)
โฆษณา
หลวงพี่แจ๊ส 4G,
The Huntsman:
Winter's War, The
Himalayas
6 เม .ย.59
เปิ ดหน้าหนัง :12
พฤศจิกายน 2558
เปิ ดหน้าหนัง :
21/01/2016
Cloverfield lane,
11-12-13 รักกันจะ
ตาย, My Big Fat
GreekWedding 2
เปิ ดหน้าหนัง:
ตุลาคม 2552

โฆษณาซ้ อนทับ
(Overlay Ads)

โฆษณาวิดโี อแบบข้ ามได้
(Skippable Video Ads)

โฆษณาวิดโี อแบบข้ ามไม่ ได้
(Non-Skippable Video Ads)

จากตารางที่ 4.8 พบว่ารายการเปิ ดหน้าหนังมีโฆษณาจากโฆษณาซ้อนทับ (Overlay Ads)
มากที่สุดจานวน 4 คลิป รองลงมาคือ โฆษณาแบบดิสเพลย์ (Display Ads) จานวน 1 คลิป น้อยที่สุด
คือโฆษณาวีดีโอแบบข้ามได้ (Skippable Video Ads) และ (Non-Skippable Video Ads) จานวน 0
คลิป
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ตารางที่ 4.9 แสดงการเก็บข้อมูลการโฆษณาซึ่ งเป็ นแหล่ งที่ มาของรายได้ระหว่างรับชมรายการ
ตามโปรแกรมพันธมิตร Youtube ในรายการชิมลางตัวอย่างใหม่
รายการ
(ตอน)

โฆษณาแบบดิสเพลย์
รูปแบบ
(Display Ads)
โฆษณา
พรหมจรรย์ สวย
พันธุ์สยอง
หลวงพี่แจ๊ส 4G...
จะดีหรื อเปล่า ?
อาบัติ

โฆษณาซ้ อนทับ
(Overlay Ads)

โฆษณาวิดโี อแบบข้ ามได้
(Skippable Video Ads)

โฆษณาวิดโี อแบบข้ ามไม่ ได้
(Non-Skippable Video Ads)

Scouts Guide to
the Zombie
Apocalypse
แม่เบี้ย#2

จากตารางที่ 4.9 พบว่ารายการชิ มลางตัวอย่างใหม่มีโฆษณาจากโฆษณาซ้อนทับ (Overlay
Ads) และ โฆษณาแบบดิสเพลย์ (Display Ads) มากที่สุดจานวน 3 คลิป น้อยที่สุดคือโฆษณาวีดีโอ
แบบข้ามได้ (Skippable Video Ads) และ (Non-Skippable Video Ads) จานวน 0 คลิป
จากนั้นผูว้ จิ ยั ได้ทาการเก็บข้อมูลเพิ่มเติมจากระบบ Youtube Analytic ของช่อง Gutumdai
ซึ่ งเป็ นรายงานรายได้ของช่องอย่างเป็ นทางการ
ตารางที่ 4.10 แสดงประเภทรายได้ที่ผผู ้ ลิตได้รับจากโครงการ Youtube Partner ตลอดการใช้งาน
ตั้งแต่ 1 พฤษภาคม 2558-24 เมษายน 2559
ประเภทรายได้ ทไี่ ด้ รับ
1.โฆษณา
2. Paid Subscription (Youtube Red)
รวม

จานวน(บาท)
67,347.99
8.22
67,356.21

ร้ อยละ
99.99
0.01
100
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จากตารางที่ 4.10 พบว่าประเภทรายได้ที่ผผู ้ ลิ ตได้รับจากโครงการ Youtube Partner ตลอด
การใช้งานมีสองรายการคือจากโฆษณา จานวน 67,347.99 บาท คิดเป็ นร้ อยละ 99.99 และรายได้
จาก Paid Subscription เป็ นจานวน 8.22 บาทคิดเป็ นร้อยละ 0.01
ตารางที่ 4.11 แสดงผู ้รั บ รายได้ จ ากโฆษณาทั้ งหมดตลอดการใช้ ง าน 1 พฤษภาคม 255824 เมษายน 2559
ผู้รับรายได้ จากโฆษณา
1. Youtube
2. ผูผ้ ลิตรายการ
รวม

จานวน(บาท)
54,387.38
67,347.99
121,735.37

ร้ อยละ
44.67
55.33
100

จากตารางที่ 4.11 พบว่าผูร้ ับรายได้จากโฆษณาทั้งหมดตลอดการใช้งาน มีสองรายการคือ
Youtube จานวน 54,379.16 บาท คิ ดเป็ นร้ อยละ 44.67 และผูผ้ ลิ ตรายการ เป็ นจานวน 67,356.21
บาทคิดเป็ นร้อยละ 55.33
ทั้งนี้ การรายงานผลข้อมูลของระบบ Youtube Analytic ได้แสดงผลถึงประเภทโฆษณาเป็ น
3 แบบจากทั้งหมด 4 แบบโดยโฆษณาแบบดิ ส เพลย์ในที่ น้ ี น้ ันรวมถึ งการโฆษณาแบบดิ ส เพลย์
(Display Ads) และ โฆษณาซ้อนทับ (Overlay Ads) หากโฆษณาแบบดิสเพลย์และโฆษณาซ้อนทับ
ปรากฏร่ วมกันในการดู หนึ่ งครั้ง จะถู กรายงานว่าเป็ นการแสดงผล 2 ครั้งในโฆษณาแบบดิ สเพลย์
(Youtube, 2016c)
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ตารางที่ 4.12 แสดงรายได้ท้ งั หมดตามประเภทของโฆษณาตลอดการใช้งาน 1 พฤษภาคม 255824 เมษายน 2559

1.
2.
3.
4.
5.
6.

ประเภทของโฆษณา
โฆษณาแบบดิสเพลย์ (ประมูล)
โฆษณาแบบดิสเพลย์ (สงวนไว้)
โฆษณาวีดีโอแบบข้ามได้ (ประมูล)
โฆษณาวีดีโอแบบข้ามได้ (สงวนไว้)
โฆษณาวีดีโอแบบข้ามไม่ได้ (ประมูล)
โฆษณาวีดีโอแบบข้ามไม่ได้ (สงวนไว้)
รวม

จานวน (บาท)
13,409.88
0.02
106,199.23
1,389.96
731.51
4.75
121,735.37

ร้ อยละ
11.01
0.00
87.23
1.14
0.60
0.00
99.98

จากตารางที่ 4.12 พบว่ารายได้ท้ งั หมดตามประเภทของโฆษณาตลอดการใช้งานมากที่สุด
ได้แก่ โฆษณาวีดีโอแบบข้ามได้ในรู ปแบบประมู ลจานวน 106,199.23 บาท คิดเป็ นร้อยละ 87.23
รองลงมาคือ โฆษณาแบบดิ สเพลย์ในรู ปแบบประมูล และ โฆษณาวีดีโอแบบข้ามได้ในรู ปแบบ
สงวนไว้จานวน 13,409.88 บาท 1,389.96 บาท คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 11.01 และ 1.14 ตามล าดับ โดย
ประเภทโฆษณาที่ ได้รายได้น้อยที่ สุดได้แก่โฆษณาแบบดิสเพลย์ในรู ปแบบสงวนไว้จานวน 0.02
บาท คิดเป็ นร้อยละ 0.00
ตารางที่ 4.13 แสดงจ านวนการแสดงโฆษณาแต่ ล ะประเภทที่ ส ร้ า งรายได้ต ลอดการใช้ ง าน
1 พฤษภาคม 2558-24 เมษายน 2559

1.
2.
3.
4.
5.
6.

ประเภทของโฆษณา
โฆษณาแบบดิสเพลย์ (ประมูล)
โฆษณาแบบดิสเพลย์ (สงวนไว้)
โฆษณาวีดีโอแบบข้ามได้ (ประมูล)
โฆษณาวีดีโอแบบข้ามได้ (สงวนไว้)
โฆษณาวีดีโอแบบข้ามไม่ได้ (ประมูล)
โฆษณาวีดีโอแบบข้ามไม่ได้ (สงวนไว้)
รวม

การแสดงโฆษณา(ครั้ง)
1,396,816
29
664,864
6,509
4,421
8
2,072,647

ร้ อยละ
67.39
0.00
32.07
0.31
0.21
0.00
100
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จากตารางที่ 4.13 พบว่าจานวนการแสดงโฆษณาแต่ละประเภทที่สร้างรายได้ตลอดการใช้
งาน ตลอดการใช้งานมากที่ สุดได้แก่ โฆษณาแบบดิ ส เพลย์ในรู ปแบบประมู ล จานวน 1,396,816
ครั้ง คิดเป็ นร้อยละ 67.39 รองลงมาคือ โฆษณาวีดีโอแบบข้ามได้ในรู ปแบบประมูล และ โฆษณา
วีดีโอแบบข้ามได้ในรู ป แบบสงวนไว้จานวน 664,864 ครั้ ง 6,509 ครั้ ง คิ ดเป็ นร้ อยละ 32.07 และ
0.31 ตามลาดับ โดยประเภทโฆษณาที่แสดงความถี่ น้อยที่สุดได้แก่โฆษณาโฆษณาวีดีโอแบบข้าม
ไม่ได้ในรู ปแบบสงวนไว้จานวน 8 ครั้ง คิดเป็ นร้อยละ 0.00
ตารางที่ 4.14 แสดงจ านวนรายได้ ท้ ั งหมดบน Youtube ตามภู มิ ศ าสตร์ ต ลอดการใช้ ง าน
1 พฤษภาคม 2558-24 เมษายน 2559
ประเทศ
ไทย
สหรัฐอเมริ กา
เกาหลีใต้
ลาว
อินโดนีเซีย
มาเลเซีย
ใต้หวัน
ฮ่องกง
ออสเตรเลีย
ญี่ปุ่น
เยอรมนี
อินเดีย
ซาอุดิอาระเบีย
อื่นๆ (สหราชอาณาจักร, สิ งค์โปร์ , กัมพูชา, เวียดนาม, แคนาดา,
ฝรั่งเศส)
รวม

จานวน (บาท)
78,169.64
10,828.16
3,866.54
2,495.81
2318.60
2,291.98
2,140.42
1,717.89
1,627.29
1,448.49
1,428.81
1,178.00
1,077.87
11,145.87

ร้ อยละ
64
8.9
3.2
2.1
1.9
1.9
1.8
1.4
1.3
1.2
1.2
1.0
0.9
9.2

121,735.37

100

จากตารางที่ 4.14 พบว่าจานวนรายได้ท้ งั หมดบน Youtube ตามภูมิศาสตร์ ตลอดการใช้งาน
ประเทศที่สร้างรายได้มากที่สุดได้แก่ไทย จานวน 78,169.64 บาท คิดเป็ นร้อยละ 64 รองลงมาได้แก่
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สหรัฐอเมริ กา และ เกาหลีใต้ จานวน 10,828.16 บาท 3,866.54 บาท คิดเป็ นร้อยละ 8.9 และ 3.2
ตามลาดับ ประเทศที่สร้างรายได้นอ้ ยกว่าร้อยละ 0.9 ได้แก่ สหราชอาณาจักร, สิ งค์โปร์ , กัมพูชา,
เวียดนาม, แคนาดา, ฝรั่งเศส และอื่นๆ
ตารางที่ 4.15 แสดงจานวนรายได้ที่ผูผ้ ลิ ตได้รับจากวีดีโอ 10 อันดับที่มียอดผูช้ มสู งที่สุดภายใน
ช่องตลอดการใช้งาน 1 พฤษภาคม 2558-24 เมษายน 2559
รายการ/วีดีโอ
1. ชิมลางตัวอย่างใหม่: พรหมจรรย์ สวยพันธุ์
สยอง
2. ชิมลางตัวอย่างใหม่: หลวงพี่แจ๊ส 4G...จะดี
หรื อเปล่า ?
3. ชิมลางตัวอย่างใหม่: อาบัติ
4. 2T(18+) : ฟรี แลนซ์..ห้ามป่ วย ห้ามพัก ห้าม
รักหมอ
5. ชิมลางตัวอย่างใหม่: Scouts Guide to the
Zombie Apocalypse
6. ชิมลางตัวอย่างใหม่: แม่เบี้ย#2
7. ผูบ้ ริ โภค Ep.4:Durex Vs.Okamoto
8. ชิมลางตัวอย่างใหม่: อวสานโลกสวย
9. ดูมาแล้ว :Ip Man 3 (ยิปมัน 3) [No Spoiler]
10. ชิมลางตัวอย่างใหม่: เมย์ไหน..ไฟแรงเฟร่ อ
รวม

Views (ครั้ง)
3,888,490

จานวน (บาท)
48,067.48

ร้ อยละ
71

1,001,203

2,814.05

4.2

466,181
413,389

2,808.55
2,052.05

4.2
3.0

306,215

3,087.53

4.6

282,892
114,995
186,528
106,026
110,937
6,876,856

1,539.64
362.27
395.71
536.58
737.07
62,400.93

2.3
0.5
0.6
0.8
1.1
92.3

จากตารางที่ 4.15 พบว่าจานวนรายได้ที่ผผู ้ ลิตได้รับจากวีดีโอ 10 อันดับที่มียอดผูช้ มสู งสุ ด
ภายในช่ องตลอดการใช้งานมากที่สุดได้แก่วีดีโอชิ มลางตัวอย่างใหม่: พรหมจรรย์ สวยพันธุ์สยอง
48,067.48 บาท คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 71 รองลงมาคื อ วี ดี โ อชิ ม ลางตัว อย่า งใหม่ : Scouts Guide to the
Zombie Apocalypse และ วีดี โอชิ ม ลางตัว อย่างใหม่ : หลวงพี่ แจ๊ส 4G...จะดี ห รื อ เปล่ า? จ านวน
3,087.53 บาท 2,814.05 บาท คิดเป็ นร้อยละ 4.6 และ 4.2 ตามลาดับ โดยจานวนรายได้จากวีดีโอ 10
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อันดับยอดนิ ยมที่น้อยที่สุดได้แก่ วีดีโอผูบ้ ริ โภค Ep.4:Durex Vs. Okamoto จานวน 362.27 คิดเป็ น
ร้อยละ 0.5
ตารางที่ 4.16 แสดงจานวนรายได้ที่ผผู ้ ลิตได้รับจาก 5 อันดับคลิปที่มียอดผูช้ มสู งสุ ดจากรายการ
ผูบ้ ริ โภคตลอดการใช้งาน 1 พฤษภาคม 2558-24 เมษายน 2559
รายการ/วีดีโอ
ผูบ้ ริ โภค Ep.4: Durex Vs.Okamoto
ผูบ้ ริ โภค Ep.6:จอลลี่แบร์ Vs. ฮาริ โบ้
ผูบ้ ริ โภค Ep.3: น้ าจับเลี้ยง ยย"Vs. จจ
ผูบ้ ริ โภค Ep.2: ไข่ลวก Vs. ไข่ออนเซ็น
ผูบ้ ริ โภค Ep.18 ยาคูลท์ Vs. บีทาเก้น
รวม

View (ครั้ง) จานวน (บาท)
112,190
362.27
11,835
55.98
10,114
86.77
9,206
70.29
3,962
48.18
147,307
623.49

ร้ อยละ
0.5
0.1
0.1
0.1
0.1
0.9

จากตารางที่ 4.16 พบว่าจานวนรายได้ที่ ผูผ้ ลิ ตได้รับ จาก 5 คลิ ป ที่ มี ย อดผูช้ มสู งสุ ดจาก
รายการผูบ้ ริ โภคตลอดการใช้งานมากที่สุดได้แก่วีดีโอผูบ้ ริ โภค Ep.4: Durex Vs. Okamoto จานวน
362.27 บาท คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 0.5 รองลงมาคื อ วีดี โอผูบ้ ริ โภค Ep.3: น้ าจับ เลี้ ย ง ยย" Vs. จจ และ
ผูบ้ ริ โภค Ep.2: ไข่ลวก Vs. ไข่ออนเซ็น จานวน 86.77 บาท 70.29 คิดเป็ นร้อยละ 0.1 ทั้งสองวีดีโอ
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ตารางที่ 4.17 แสดงจานวนรายได้ที่ผผู ้ ลิตได้รับจาก 5 อันดับคลิปที่มียอดผูช้ มสู งสุ ดจากรายการ
เปิ ดหน้าหนังตลอดการใช้งาน 1 พฤษภาคม 2558-24 เมษายน 2559
รายการ/วีดีโอ
หลวงพี่แจ๊ส 4G, The Huntsman: Winter's War,
The Himalayas 6 เม .ย.59
เปิ ดหน้าหนัง :12 พฤศจิกายน 2558
เปิ ดหน้าหนัง :21/01/2016
Cloverfield lane, 11-12-13 รักกันจะตาย, My Big
Fat GreekWedding 2
เปิ ดหน้าหนัง 1 :ตุลาคม 2558
รวม

View (ครั้ง) จานวน (บาท)
29,696
184.72

ร้ อยละ
0.3

6,185
4,074
3,593

21.60
21.79
21.49

0.0
0.0
0.0

3,498
47,046

13.70
263.3

0.0
0.3

จากตารางที่ 4.17 พบว่าจานวนรายได้ที่ผูผ้ ลิ ตได้รับจาก 5 อันดับคลิ ปที่มียอดผูช้ มสู งสุ ด
จากรายการเปิ ดหน้าหนังตลอดการใช้งานมากที่ สุ ดได้แก่ วีดีโอหลวงพี่แจ๊ส 4G, The Huntsman:
Winter's War, The Himalayas 6 เม .ย.59 จานวน 184.72 บาท คิดเป็ นร้อยละ 0.3 รองลงมาคือวีดีโอ
เปิ ดหน้าหนัง :21/01/2016 และวีดีโอเปิ ดหน้าหนัง :12 พฤศจิกายน 2558 จานวน 21.79 บาท 21.60
บาท ทั้งสองวีดีโอคิดเป็ นร้อยละ 0.0 น้อยที่สุดคือวีดีโอเปิ ดหน้าหนัง 1 :ตุลาคม 2558 จานวน 13.70
คิดเป็ นร้อยละ 0.0
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ตารางที่ 4.18 แสดงจานวนรายได้ที่ผผู ้ ลิตได้รับจาก 5 คลิปที่มียอดผูช้ มสู งสุ ดจากรายการชิมลาง
ตัวอย่างใหม่ตลอดการใช้งาน 1 พฤษภาคม 2558-24 เมษายน 2559
รายการ/วีดีโอ
Views (ครั้ง) จานวน (บาท)
พรหมจรรย์ สวยพันธุ์สยอง
3,887,087
48,067.48
หลวงพี่แจ๊ส 4G...จะดีหรื อเปล่า?
742,359
2814.05
อาบัติ
465,215
2808.55
ชิมลางตัวอย่างใหม่: Scouts Guide to the Zombie 305,884
3,087.53
Apocalypse
ชิมลางตัวอย่างใหม่: แม่เบี้ย#2
281,258
1,539.64
รวม
5,681,803
58,317.25

ร้ อยละ
71
4.2
4.2
4.6
2.3
86.7

จากตารางที่ 4.18 พบว่าจานวนรายได้ที่ ผูผ้ ลิ ตได้รับ จาก 5 คลิ ป ที่ มี ย อดผูช้ มสู งสุ ดจาก
รายการชิ ม ลางตัวอย่างใหม่ ต ลอดการใช้งานมากที่ สุ ด ได้แก่ วีดีโอพรหมจรรย์ สวยพัน ธุ์ ส ยอง
จานวน 48,067.48 บาท คิดเป็ นร้อยละ 71 รองลงมาคือวีดีโอชิ มลางตัวอย่างใหม่: Scouts Guide to
the Zombie Apocalypse และ วีดีโอหลวงพี่แจ๊ส 4G...จะดีหรื อเปล่า? จานวน3,087.53 บาท 2814.05
บาท คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 4.6 และ 4.2 ตามล าดับ น้อ ยที่ สุ ด คื อ วีดี โอชิ ม ลางตัวอย่างใหม่ : แม่ เบี้ ย #2
จานวน 1,539.64 คิดเป็ นร้อยละ 2.3
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ตารางที่ 4.19 แสดงรายได้จาก Youtube Red ที่ ผูผ้ ลิ ตได้รับจากวีดีโอ 10 อันดับที่ มี ยอดผูช้ มสู ง
ที่ สุ ดภายในช่ องโดยล าดับ ตามจานวนผูช้ มตลอดการใช้งาน 1 พฤษภาคม 255824 เมษายน 2559
รายการ/วีดีโอ
Views (ครั้ง) จานวน (บาท) ร้ อยละ
1. ชิมลางตัวอย่างใหม่: พรหมจรรย์ สวยพันธุ์
3,888,490
4.20
51
สยอง
2. ชิมลางตัวอย่างใหม่: หลวงพี่แจ๊ส 4G...จะดีหรื อ 1,001,203
0.57
7.0
เปล่า ?
3. ชิมลางตัวอย่างใหม่: อาบัติ
466,181
0.32
3.9
4. 2T(18+) : ฟรี แลนซ์..ห้ามป่ วย ห้ามพัก ห้ามรัก
413,389
0.00
0.00
หมอ
5. ชิมลางตัวอย่างใหม่: Scouts Guide to the
306,215
0.17
2.1
Zombie Apocalypse
6. ชิมลางตัวอย่างใหม่: แม่เบี้ย#2
282,892
0.07
0.8
7. ผูบ้ ริ โภค Ep.4:Durex Vs.Okamoto
114,995
0.19
2.3
8. ชิมลางตัวอย่างใหม่: อวสานโลกสวย
186,528
0.14
1.7
9. ดูมาแล้ว :Ip Man 3 (ยิปมัน 3) [No Spoiler]
106,026
0.61
7.4
10. ชิมลางตัวอย่างใหม่: เมย์ไหน..ไฟแรงเฟร่ อ
110,937
0.02
0.3
รวม
6,876,856
6.29
76.5
จากตารางที่ 4.19 พบว่ารายได้จาก Youtube Red ที่ผผู ้ ลิตได้รับจากวีดีโอ 10 อันดับที่มียอด
ผูช้ มสู งที่สุดภายในช่องตลอดการใช้งานมากที่สุดได้แก่วดี ีโอชิ มลางตัวอย่างใหม่: พรหมจรรย์ สวย
พันธุ์สยอง 4.20 บาท คิดเป็ นร้อยละ 51 รองลงมาคือวีดีโอชิมลางตัวอย่างใหม่: หลวงพี่แจ๊ส 4G...จะ
ดีหรื อเปล่า? และ วีดีโอชิ มลางตัวอย่างใหม่: อาบัติ จานวน 0.57 บาท 0.32 บาท คิดเป็ นร้อยละ 7.0
และ 3.9 ตามลาดับ โดยจานวนรายได้จากวีดีโอ 10 อันดับยอดนิ ยมที่นอ้ ยที่สุดได้แก่ วีดีโอ 2T(18+)
: ฟรี แลนซ์..ห้ามป่ วย ห้ามพัก ห้ามรักหมอจานวน 0.00 คิดเป็ นร้อยละ 0.0
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ตารางที่ 4.20 แสดงรายได้จาก Youtube Red ตามภูมิศาสตร์ ตลอดการใช้งาน 1 พฤษภาคม 255824 เมษายน 2559
ประเทศ
สหรัฐอเมริ กา

จานวน (บาท)
8.22

ร้ อยละ
100

จากตารางที่ 4.20 พบว่ารายได้จาก Youtube Red ตามภู มิศาสตร์ ตลอดการใช้งานมีเพี ยง
หนึ่งประเทศได้แก่สหรัฐอเมริ กาจานวน 8.22 บาท คิดเป็ นร้อยละ 100
ตารางที่ 4.21 แสดงแหล่งที่มาของการเข้าชม 5 อับดับ ตลอดการใช้งาน 1 พฤษภาคม 255824 เมษายน 2559
แหล่งทีม่ าของการเข้ าชม
1.
2.
3.
4.

วีดีโอแนะนา
การค้นหาของ Youtube
การเข้าชมจากหน้าแรก /การติดตาม
การเข้าชมจากเว็บไซต์และแอปที่ฝังวิดีโอหรื อลิงค์ไปยัง
วิดีโอของคุณบน YouTube
5. การเข้าชมจากการป้ อน URL โดยตรง บุก๊ มาร์ก และ
แอปพลิเคชัน่ ที่ไม่สามารถระบุได้
รวม

จานวน (ครั้ง)
4,201,263
1,555,689
1,468,689
205,914

ร้ อยละ
54
20
19
2.6

164,054

2.1

7,595,609

97.7

จากตารางที่ 4.21 พบว่า แหล่ ง ที่ ม าของการเข้า ชม 5 อับ ดับ มากที่ สุ ด คื อ วีดี โ อแนะน า
จานวน 4,201,263 ครั้ง คิดเป็ นร้อยละ 54 รองลงมาคือ การค้นหาของ Youtube และ การเข้าชมจาก
หน้าแรก /การติ ดตาม 1,555,689 ครั้ ง และ 1,468,689 ครั้ ง คิ ดเป็ นร้ อยละ 20 และ 19 ตามล าดับ
อันดับที่ 4 คือ การเข้าชมจากเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน่ ที่ฝังวิดีโอหรื อลิงค์ไปยังวิดีโอของคุณบน
YouTube 205,914 ครั้ ง คิ ดเป็ นร้ อยละ 2.6 อันดับ ที่ 5 คื อ การเข้าชมจากการป้ อน URL โดยตรง
บุก๊ มาร์ก และแอปพลิเคชัน่ ที่ไม่สามารถระบุได้ 164,054 คิดเป็ นร้อยละ 2.1
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จากการเก็ บ ข้ อ มู ล เชิ ง คุ ณ ภาพ (Qualitative Research) และการเก็ บ ข้อ มู ล เชิ ง ปริ ม าณ
(Quantitative Research) อาจสรุ ป ได้ว่า ผู ผ้ ลิ ต รายการโทรทัศ น์ ช่ อ ง Gutumdai มี ท ัศ นคติ ต่ อ สื่ อ
ออนไลน์และ Youtube ในเชิ งบวกเป็ นส่ วนใหญ่ และผลิ ตรายการโทรทัศน์ ใน Youtube เป็ นงาน
อดิ เรก และพบว่าเนื้ อหาภายในช่ องทั้งหมดให้ความรู ้ แก่ผูช้ ม ผ่านแนวคิ ดของการนาข้อเท็จจริ ง
(Facts) และความเห็ น (Comment) จากผูช้ มเป็ นแกนหลักที่ ส ร้ างเนื้ อหาภายในช่ อง อี ก ทั้งพบว่า
ผูผ้ ลิ ตมี ค วามเข้าใจกับ ลักษณะพื้ นฐานของลักษณะเว็บ ไซต์ Youtube เป็ นอย่างดี เนื่ องจากมี การ
กระตุน้ ผูช้ มให้กดติดตาม (Subscribe) การกระตุน้ ให้มีส่วนร่ วม และการใช้สื่อออนไลน์อื่นควบคู่
ไปกับ Youtube เช่ น เว็บ ไซต์ แ ละ Facebook Page เพื่ อ แนะน ารายการให้ ก ับ ผู ้ช มผ่ า นการแชร์
(Share) และรายได้ที่ ผูผ้ ลิ ต ได้รับ จากโปรแกรมพัน ธมิ ต ร Youtube มี 2 ส่ ว น ได้แก่ รายได้จาก
โฆษณา และรายได้จาก Paid Subscription ผูผ้ ลิตได้รับรายได้จากโฆษณามากที่สุด คิดเป็ นร้อยละ
99.9 โดยพบว่าประเภทของโฆษณาที่สร้างรายได้มากที่สุดคือ โฆษณาวีดีโอแบบข้ามได้ในรู ปแบบ
ประมูล และรายการที่สร้างรายได้มากที่สุดคือ รายการชิ มลางตัวอย่างใหม่ เนื่ องจากเป็ นรายการที่
สั้ น กระชับ มี ก ารสื่ อสารที่ เรี ย บง่ ายดู ไ ด้ง่ ายซึ่ งคลิ ป ที่ มี ผู ช้ มมากจะเป็ นภาพยนตร์ ตวั อย่างของ
ประเทศไทยและมีลกั ษณะวาบหวิว และรายได้อีกส่ วนจาก Paid Subscription สามารถสร้างรายได้
จากผูช้ มในประเทศสหรัฐอเมริ กาเท่านั้น ซึ่ งจากการเก็บข้อมูลทาให้สรุ ปได้วา่ คลิ ปวีดีโอที่ มียอด
ผูช้ มสู งจะมีผลต่อรายได้ที่ได้รับจากโปรแกรม Youtube Partner อีกทั้งพบว่ามีปัญหาเพียงเล็กน้อย
ได้แก่ การตรวจสอบลิ ขสิ ทธิ์ อัตโนมัติจากโปรแกรม Content ID และคุณภาพของอุปกรณ์ ในการ
ผลิต โดยผูว้ จิ ยั จะทาการสรุ ปและอภิปรายผลอย่างละเอียดในบทที่ 5 ตามวัตถุประสงค์ของงานวิจยั

บทที่ 5
สรุป อภิปรายผล และข้ อเสนอแนะ
การศึกษาเรื่ อง “กลยุทธ์ การสื่ อสารช่ อง Gutumdai เพื่อสร้ างรายได้ผ่านเว็บไซต์ Youtube
ในรู ปแบบรายการโทรทัศน์ ” มีวตั ถุ ประสงค์ของการวิจยั ดังนี้ 1) เพื่อศึกษาถึงกลยุทธ์และทัศนคติ
ในการสื่ อสารเพื่อสร้ างรายได้ผ่านเว็บไซต์ Youtubeในรู ปแบบรายการโทรทัศน์ 2) เพื่อศึกษาถึ ง
ที่มาของรายได้ในการผลิตรายการโทรทัศน์ผา่ นเว็บไซต์ Youtube จากโปรแกรมพันธมิตร Youtube
3) เพื่ อศึกษาถึ งปั ญ หาและอุ ปสรรคในการสร้ างรายได้ผ่านเว็บไซต์ Youtube ในรู ปแบบรายการ
โทรทัศน์ ซึ่ งการวิจยั ครั้งนี้ เป็ นการวิจยั แบบผสม (Mixed Method) การวิจยั เชิงคุณภาพ (Qualitative
Research) เก็ บ ข้อ มู ล โดยการสั ม ภาษณ์ เชิ ง ลึ ก (In-Depth Interview) ผู ้ผ ลิ ต รายการภายในช่ อ ง
ทั้งหมด 2 คน และการวิเคราะห์ตวั บทของรายการ (Textual Analysis) จากการรับชมรายการภายใน
ช่ องและเนื้ อหาที่ เกี่ ยวข้อง ในส่ วนของการวิจยั ในเชิ งปริ ม าณ (Quantitative Research) ผูว้ ิจยั เก็ บ
ข้อมูลโดยการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) จากตารางถอดรหัส (Coding Sheet) และรายงาน
จากโปรแกรม Youtube Analytics ของช่อง Gutumdai เป็ นเครื่ องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล และ
ผูว้ ิจ ัย น าข้อมู ล ที่ ไ ด้ม าสรุ ป ผลเป็ นความเรี ย งเชิ งพรรณนา 4 ส่ วนตามกรอบและวัต ถุ ป ระสงค์
งานวิจยั สามารถสรุ ปผลได้ดงั นี้

5.1 สรุปผลการศึกษา
5.1.1 ทัศนคติของผู้ผลิตรายการโทรทัศน์ ผ่านเว็บไซต์ Youtube เพื่อสร้ างรายได้
การศึกษาทัศนคติของผูผ้ ลิตรายการโทรทัศน์ผา่ นสื่ อออนไลน์เว็บไซต์ Youtube เพื่อสร้าง
รายได้ ผูว้ จิ ยั เก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-Depth Interview) เท่านั้นในการศึกษา โดยผูว้ จิ ยั
ใช้คาถามในลักษณะปลายเปิ ด (Open-end Question) พบว่าผูผ้ ลิ ตรายการโทรทัศน์ได้ตอบคาถาม
และแบ่งผลการวิจยั ด้านทัศนคติของผูผ้ ลิตรายการโทรทัศน์ผา่ นเว็บไซต์ Youtube เพื่อสร้างรายได้
3 ส่ วน ดังนี้
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5.1.1.1 ทัศนคติต่อสื่ อออนไลน์
ผูผ้ ลิตรายการโทรทัศน์ช่อง Gutumdai เป็ นผูม้ ีประสบการณ์ในวงการโทรทัศน์และ
สื่ อออนไลน์มาก่อน พบว่าผูใ้ ห้สัมภาษณ์ ท้ งั สองท่านมีทศั นคติดา้ นบวกต่อสื่ อออนไลน์ในปั จจุบนั
เป็ น ทั้งสองคนมี ความเห็ นว่า สื่ อออนไลน์เป็ นสื่ อที่ รวดเร็ ว ง่าย สะดวกต่อผูใ้ ช้งาน และมีสื่อให้
เลือกใช้ที่หลากหลาย อย่าง Instargram, Facebook, Twitter, Youtube และเว็บไซต์ที่เคยเป็ นช่องทาง
หลักในการสื่ อสารออนไลน์ในยุคสมัยก่อนหน้า ผูผ้ ลิตรายการโทรทัศน์ออนไลน์มองว่าความความ
นิ ย มของเว็บ ไซต์ถ ดถอยลงไปทุ ก ที เนื่ องจากมี สื่ อใหม่ เข้ามาทดแทนที่ มี ล ัก ษณะเป็ นสื่ อสั ง คม
(Social Network) และมีประสิ ทธิ ภาพการสื่ อสารได้ดีกว่าเว็บไซต์อย่างมาก อีกทั้งยังทาให้ผูส้ ร้ าง
เนื้ อ หา (Content Creator) ในสื่ อ ต่ า งๆโดยเฉพาะผู ส้ ร้ างเนื้ อ หาในสื่ อ เก่ า (Traditional Media) มี
ทางออกในการสื่ อสารมากขึ้นเนื่ องจากในสื่ อออนไลน์ทุกคนสามารถเป็ นเจ้าของสื่ อได้ และเนื่อง
ด้วยอัตราผูใ้ ช้สื่อออนไลน์ได้เพิ่มขึ้ นอย่างต่อเนื่ อง ซึ่ งเป็ นเหตุ ให้คุณ หงษ์ชัย ซึ่ งมี ประสบการณ์
ทางด้านการผลิ ตรายการโทรทัศน์ผ่านสื่ อเก่า (Traditional Media) หันมาผลิตรายการโทรทัศน์ผ่าน
สื่ อใหม่ (New Media) ซึ่ งได้ปรับตัวให้ทดั เทียมกับสภาพของสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงไป จึงก่อตั้ง
ช่องของตนเองใน Youtube และผลิตรายการโทรทัศน์เป็ นของตนเองขึ้นมา
และด้วยฐานะของคุ ณ นพปฎล พลศิ ล ป์ \ซึ่ งมี ป ระสบการณ์ ใ นการท างานด้าน
เว็บไซต์มากกว่า 10 ปี ได้มีทศั นคติดา้ นลบของสื่ อออนไลน์ให้ความเห็นว่าสื่ อออนไลน์ในปั จจุบนั
มีความรุ นแรงและก้าวร้าวมากขึ้นเนื่ องจากขาดกระบวนการทางด้านการกลัน่ กรองสารเพราะการ
สร้ า งเนื้ อ หาผ่า นสื่ อ ออนไลน์ มี น ายประตู ข่ า วสาร (Gatekeeper) น้อ ย หรื อ ไม่ มี เลย เป็ นผลให้
คุณภาพของสารที่สื่อออกไปมีความไม่สมบูรณ์และเกิดความผิดพลาดได้ง่าย ซึ่ งผูใ้ ห้สัมภาษณ์มอง
ว่า ทัศ นคติ (Attitude) ของผู ผ้ ลิ ต เนื้ อ หาผ่า นสื่ อ ออนไลน์ น้ ั น ส าคัญ ที่ สุ ด เพราะจะมี ผ ลต่ อ การ
กลัน่ กรองสารและสาร (Message) ที่เผยแพร่ ออกไปสู่ สาธารณะ
5.1.1.2 ทัศนคติต่อการผลิตรายการผ่านเว็บไซต์ Youtube เพื่อสร้างรายได้
ผูผ้ ลิ ตรายการโทรทัศน์ ช่อง Gutumdai มี ท ศั นคติ ต่อการผลิ ตรายการผ่านเว็บไซต์
Youtube ในเชิ งบวก โดยรู ้ สึกพึงพอใจต่อการผลิ ตรายการโทรทัศน์ผ่านเว็บไซต์ Youtube เพราะ
รู ้สึกสนุก ไม่เครี ยดเหมือนการทารายการโทรทัศน์ผา่ นสื่ อโทรทัศน์ทวั่ ไป เนื่องจากการผลิตรายการ
ผ่าน Youtube มีความยืดหยุน่ ในการผลิตสู ง
และผูผ้ ลิตได้กล่าวถึงจุดประสงค์หลักในการสร้างช่อง Gutumdai คือการให้ความรู ้
แก่ผชู ้ มเป็ นหลัก โดยการคานึ งถึงรายได้เป็ นเรื่ องรองลงมาแต่ได้หวังผลเอาไว้ในระยะยาว โดยผูใ้ ห้
สัมภาษณ์ท้ งั สองท่านถือว่าการผลิตรายการผ่านเว็บไซต์ Youtube เป็ นงานอดิเรกเพื่อความสนุกอีก
ทั้งยังสามารถนาข้อมูลเนื้ อหาจากการผลิตรายการไปต่อยอดทางสื่ ออื่นๆหรื องานที่ทาประจาได้อีก
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ด้วย นอกจากนั้นผูใ้ ห้สั มภาษณ์ เล็งเห็ นว่าสื่ อสั งคม (Social Media) อย่าง Youtube สามารถสร้าง
ชื่อเสี ยงให้กบั ตนได้และรายการออกไปสู่ สายตาผูช้ มได้ง่ายกว่าการใช้สื่อเก่า (Traditional Media)
และเนื่ องด้วยคุ ณ หงษ์ชัย ซึ่ ง เป็ นผูก้ ่ อตั้งช่ อง Gutumdai กล่ าวว่าการผลิ ตสื่ อของ
ตนเองนั้นถือว่าเป็ นความฝันของตน โดยมองเห็นช่องทางของสื่ อคือ Youtube จึงตัดสิ นใจลงมือทา
ทันทีเพราะอยากให้ความคิดของตนเป็ นรู ปธรรมขึ้นมาและคิดว่าตนเองสามารถทามันขึ้นมาได้จึง
เป็ นที่มาของชื่ อช่อง Gutumdai ซึ่ งชื่อนี้ ได้สะท้อนถึงเจตนารมณ์ของผูก้ ่อตั้งถึงการทาช่องเนื่ องจาก
ได้ทาช่ องขึ้ นมาเพี ยงผูเ้ ดี ยวและไม่มี ผูช้ ่ วยเหลื อใดๆ โดยในตอนแรกพบว่าผูผ้ ลิ ตยังขาดความรู ้
ทางด้านสื่ อออนไลน์ และการผลิตรายการผ่านเว็บไซต์ Youtube อีกทั้งผูผ้ ลิตไม่ทราบว่าการมีผชู ้ ม
ใน Youtube สามารถสร้างรายได้ให้กบั ตนในช่วงแรก เพราะผูผ้ ลิตนั้นมีประสบการณ์ดา้ นการผลิต
รายการโทรทัศน์มาก่อนจึงเข้าใจว่าที่มาของรายได้จากรายการโทรทัศน์มาจากผูส้ นับสนุ นรายการ
หรื อสปอนเซอร์ เพี ยงอย่างเดี ยว ซึ่ งจะพบเห็ นได้มากจากรายการโทรทัศน์ ในสื่ อเก่า (Traditional
Media) กระทัง่ ได้พบกับโปรแกรม Youtube Partner
5.1.1.3 ทัศนคติต่อโปรแกรมพันธมิตร Youtube
เนื่ องผูผ้ ลิ ต รายการโทรทัศ น์ ช่ อง Gutumdai ผลิ ต รายการโทรทัศ น์ ผ่านเว็บ ไซต์
Youtube อย่างต่อเนื่อง จึงทาให้มีทศั นคติต่อโปรแกรมพันธมิตร Youtube ส่ วนใหญ่ในเชิงบวก โดย
ผูผ้ ลิตกล่าวว่า Youtube เป็ นเพียงเว็บไซต์เดียวที่เพียงอัพโหลดวีดีโอไปก็สามารถสร้างรายได้ให้กบั
เจ้าของวีดีโอ อีกทั้งยังเป็ นอีกหนึ่ งช่ องทางที่ตนสามารถพบปะพูดคุ ยกับผูผ้ ลิตช่ องอื่นๆ เนื่ องจาก
โปรแกรมพันธมิตร Youtube มีการอบรมผูผ้ ลิตเป็ นบางครั้ง
และอี กมุ ม หนึ่ งของผูผ้ ลิ ตรายการโทรทัศน์ ช่ อง Gutumdai คุ ณ นภดล ได้กล่ าวถึ ง
ทัศ นคติ ด้านลบต่ อโปรแกรมพัน ธมิ ตร Youtube และคิ ด ว่าช่ องนั้น ถู ก เอาเปรี ย บจากโปรแกรม
พันธมิตร Youtube โดยให้ความเห็นว่าการที่ผผู ้ ลิตมีรายได้จากโปรแกรมพันธมิตร Youtube นั้นไม่
มากพอเมื่อเปรี ยบเทียบกับรายได้ที่ Youtube ได้จากผูล้ งโฆษณาภายในช่ อง ซึ่ งมองว่ามีลกั ษณะนี้
เหมื อนกับปลาใหญ่กินปลาเล็ก โดย Youtube เป็ นปลาใหญ่ และผูผ้ ลิ ตเป็ นปลาเล็ก และนโยบาย
ของโปรแกรมพันธมิตร Youtube ยังเน้นให้ผผู ้ ลิตสร้างเนื้อหาออกมาในปริ มาณที่มาก อีกทั้งยังมอง
ว่า โปรแกรมพันธมิตร Youtube นั้นยังดูแลผูผ้ ลิตไม่ดีพอในเชิงของการดูแลเรื่ องลิขสิ ทธิ์ ของผูผ้ ลิต
ช่องต่างๆ
ซึ่ งผูว้ ิจยั มองว่าทัศนคติของผูผ้ ลิตรายการโทรทัศน์ต่อสื่ อออนไลน์อย่าง Youtube มี
ผลต่ อแนวทางการในการผลิ ตรายการและการใช้ก ลยุท ธ์ ก ารสื่ อสารของผูผ้ ลิ ต เนื่ องจากความ
ทัศนคติ ข องผูผ้ ลิ ตอาจส่ งผลถึ งการผลิ ตรายการผ่านเว็บ ไซต์ Youtube ของผูผ้ ลิ ต ซึ่ งเป็ นผลจาก
ประสบการณ์ในอดีตและปัจจุบนั ของผูผ้ ลิตรายการ
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5.1.2 กลยุทธ์ การสื่ อสารเพื่อสร้ างรายได้ ผ่านเว็บไซต์ Youtube
การศึกษากลยุทธ์การสื่ อสารเพื่อสร้างรายได้ผา่ นเว็บไซต์ Youtube ผูว้ ิจยั เก็บข้อมูลจากการ
วิจยั แบบผสม (Mixed) โดยการวิจยั เชิ งคุณภาพ (Qualitative Research) วิธีการสัมภาษณ์ เชิงลึก (InDepth Interview) แ ล ะ ก ารวิ เ ค ราะ ห์ ตั ว บ ท (Textual Analysis) ส่ ว น ก ารวิ จ ั ย เชิ งป ริ ม าณ
(Quantitative Research) ใช้วิธีการวิเคราะห์เนื้ อหา (Content Analysis) จากตารางถอดรหัส (Coding
Sheet) ผ่านการรั บ ชมรายการโทรทัศ น์ ภายในช่ อ ง พบว่าผลการวิจยั ด้านการศึ ก ษากลยุท ธ์ ก าร
สื่ อสารเพื่อสร้างรายได้ผา่ นเว็บไซต์ Youtube สรุ ปได้เป็ น 2 ส่ วน ดังนี้
5.1.2.1 กลยุทธ์การสื่ อสาร ด้านเนื้อหา
จากการวิจยั เชิ งคุณภาพ พบว่าช่อง Gutumdai มีรายการภายในช่องทั้งหมด 5 รายการ
โดยเป็ นรายการเกี่ ยวกับภาพยนตร์ ถึง 4 รายการ คือ รายการเปิ ดหน้าหนัง รายการดูมาแล้ว รายการ
ชิ มลางตัวอย่างใหม่ รายการชิ มลางตัวอย่างสยอง เนื่ องจากผูผ้ ลิ ตนั้นมีประสบการณ์ ในการทางาน
ด้า นการวิจารณ์ ภาพยนตร์ เป็ นทุ น เดิ ม และพบว่า รายการภาพยนตร์ ใ นช่ อ ง ผู ผ้ ลิ ต มุ่ ง เน้ น ไปที่
ภาพยนตร์ ทุกรู ปแบบ ในขณะที่ช่องคู่แข่งมุ่งเน้นไปที่ภาพยนตร์ ต่างประเทศเพียงอย่างเดียว และอีก
1 รายการ ซึ่ งเป็ นรายการเปรี ยบเที ยบระหว่างสิ นค้าอุ ป โภคบริ โภคชนิ ดเดี ยวกันแต่ มีตราสิ นค้า
(Brand) ที่ต่างกัน คือรายการผูบ้ ริ โภค โดยพบว่าทุกรายการมีลกั ษณะรายการที่ให้ความรู ้แก่ผชู ้ มทุก
รายการตามเจตนารมณ์ ข องผูผ้ ลิ ต ซึ่ งแต่ ละรายการจะให้ ความรู ้ แตกต่ างกันไปตามเนื้ อหาของ
รายการแต่ละตอน และยังพบว่ารายการภายในช่ องส่ วนใหญ่น้ นั ยึดข้อเท็จจริ ง (Facts) และข้อมูล
จากผูช้ มเป็ นแกนหลักในการนาเสนอ 2 ทาง คือ การโหวต (Vote) และความคิดเห็น (Comment) ซึ่ ง
ผูด้ าเนิ นรายการมีหน้าที่เพียงรายงานผลที่ได้รับมาจากข้อเท็จจริ งและข้อมูลจากผูช้ ม มีความเห็ น
ส่ วนตัวในรายการเพียงเล็กน้อยเท่านั้น โดยผูใ้ ห้สัมภาษณ์ให้ความเห็ นว่า การนาข้อมูลจากผูช้ มมา
เป็ นแกนหลักนั้นสามารถป้ องกันตนเองได้ถ้าหากมี ผูช้ มที่ ไม่ เห็ นด้วยกับ สิ่ งที่ น าเสนอออกไป
นอกจากนั้นพบว่าผูผ้ ลิตให้ความสาคัญกับการคัดเลือกเนื้ อหาภายในรายการ ซึ่ งผูผ้ ลิตได้มุ่งเน้นไป
ที่เนื้อหาที่มีคนพูดถึงหรื อในระยะเวลานั้นจะทาให้ผชู ้ มเกิดการแชร์ (Share) และทาให้ยอดผูช้ มเพิ่ม
มากขึ้น
รายการผูบ้ ริ โภคที่เป็ นรายการแรกที่เริ่ มผลิ ตภายในช่ อง เกิ ดจากคาถามของผูผ้ ลิ ต
ที่ ว่ากล้วยทั้งสองตราสิ นค้า (Brand) แตกต่างกันอย่างไร ผนวกกับทัศนคติ ของผูผ้ ลิ ตที่ เชื่ อว่าคน
ไทยนั้นไม่ค่อยอ่านฉลากตามสิ นค้าต่างๆ จึงเป็ นที่มาของรายการผูบ้ ริ โภคที่อ่านฉลากสิ นค้าให้ผชู ้ ม
ฟั งโดยใช้ผูบ้ รรยาย (Narrator) ประกอบกับภาพสิ นค้าที่ถ่ายทาขึ้นมาจากทีมงาน และจากการวิจยั
เชิ งคุ ณ ภาพ ผูว้ ิจยั พบว่าผูผ้ ลิ ตใช้วิธีในการสื่ อสารของรายการผูบ้ ริ โภคดังนี้ 1) การเปรี ยบเที ยบ
เพื่อให้เห็นความแตกต่างของสิ นค้าอย่างชัดเจน 2) เนื้ อหารายการอ้างอิงจากข้อเท็จจริ งทั้งหมดโดย
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ปราศจากความคิ ดเห็ นส่ วนตัวของผูผ้ ลิ ตเนื่ องจากความชอบของแต่ ล ะบุ ค คลนั้นไม่ เหมื อนกัน
3) การใช้เพลงประกอบในรายการแต่ละตอนซึ่ งเพลงนั้นจะเกี่ยวข้องกับสิ นค้าที่นามาเปรี ยบเทียบ
และพบว่าตอนที่มียอดผูช้ มสู งสุ ดคือ ตอนเปรี ยบเทียบถุงยางอนามัยระหว่างตราสิ นค้า Durex และ
Okamoto โดยมียอดผูช้ มถึง 112,190 ครั้ง รองลงมาคือ การเปรี ยบเทียบระหว่างสิ นค้า จอลลี่แบร์
และ ฮาริ โบ้ มียอดผูช้ ม 11,835 ครั้ง อันดับที่สามคือการเปรี ยบเทียบระหว่างน้ าจับเลี้ยง ยย และ จจ
ฮาริ โบ้ มียอดผูช้ ม 10,114 ครั้ง
รายการเปิ ดหน้าหนังนั้นเกิ ดจากคาถามภายในใจของผูผ้ ลิ ตเช่ นกันว่า ภาพยนตร์
สัปดาห์น้ ี มีเรื่ องอะไรที่น่ารับชมบ้างจึงเกิดขึ้นมาเป็ นคอนเซ็ป (Concept) รายการที่จะตอบคาถามนี้
และผนวกกับทัศนคติของผูผ้ ลิ ตที่ มองว่าในยุคสมัยนี้ นักวิจารณ์ ภาพยนตร์ น้ นั ไม่ได้มีอิทธิ พลต่อ
ผูช้ มแล้วจึงตัดสิ นใจใช้ขอ้ มูลจากผูช้ มเป็ นข้อมูลหลักในการสื่ อสารในรายการ และจากการวิจยั เชิง
คุณภาพพบว่าผูผ้ ลิตมีการใช้วธิ ี ในการสื่ อสารดังนี้ 1) การรายงานผลโหวต (Vote) ของผูช้ มในแต่ละ
สัป ดาห์ 2) การรายงานความคิ ด เห็ น (Comment) ต่ อ ภาพยนตร์ ในสั ป ดาห์ น้ ัน 3) การสั ม ภาษณ์
ความเห็ นจากผูช้ มหน้าโรงภาพยนตร์ เกี่ยวกับภาพยนตร์ ที่เข้าฉายในสัปดาห์น้ นั 4) การใช้ผดู ้ าเนิ น
รายการ 2 ท่าน ซึ่ งเป็ นผูม้ ีความรู ้ความเชี่ ยวชาญด้านการวิจารณ์ ภาพยนตร์ เป็ นอย่างดี สิ่ งเหล่านี้ ทา
ให้ รายการเปิ ดหน้าหนัง มี ค วามหลากหลายทางข้อมู ล และมี ค วามน่ าเชื่ อถื อมากขึ้ น และพบว่า
รายการเปิ ดหน้าหนังมีขอ้ เสี ยเพียง 1 ข้อคือ รายการในแต่ละตอนจะมีอายุในการรับชมเพียงแค่ 1
สัปดาห์เท่านั้น ทาให้ระยะเวลาในการสร้างยอดผูช้ มแต่ละตอนมีเพียง 1 สัปดาห์เท่านั้น ซึ่ งตอนที่มี
ยอดผู ้ช มสู งสุ ดมี ย อดผู ้ช มเพี ย งแค่ 29,696 ครั้ ง คื อ ตอนสั ป ดาห์ ที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2559 ที่ มี
ภาพยนตร์ ที่น่ารับชมมากที่สุดคือเรื่ อง หลวงพี่แจ๊ส 4G ซึ่ งเป็ นภาพยนตร์ ไทย รองลงมาคือ เปิ ดหน้า
หนัง สั ป ดาห์ ที่ 12 พฤศจิ ก ายน พ.ศ. 2558 มี ยอดผูช้ ม 6,185 ครั้ ง ซึ่ งมี ภ าพยนตร์ ไ ทย 3 เรื่ องคื อ
พรหมจรรย์ สวยพันธุ์สยอง, Love Next Door 2 และ Father and Son อันดับที่ 3 คือ เปิ ดหน้าหนัง
สัปดาห์ที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2559 มียอดผูช้ ม 4,074 ครั้ง ซึ่ งมีภาพยนตร์ ไทย 2 เรื่ องคือ อวสานโลก
สวย และ กระสื อครึ่ งคน ทาให้ผวู ้ จิ ยั สรุ ปได้วา่ ปั จจัยที่มีผลต่อยอดผูช้ มที่มากขึ้นในรายการเปิ ดหน้า
หนังมี 2 ปั จจัย คือ 1) ภาพยนตร์ ไทย เช่ น สัปดาห์ที่มีภาพยนตร์ ไทยฉายจะมีผลต่อยอดผูช้ มที่มาก
ขึ้น ส่ วนภาพยนตร์ ต่างประเทศจะไม่เป็ นที่สนใจมากนัก 2) กระแสของภาพยนตร์ เช่น รายการเปิ ด
หน้าหนังสัปดาห์ที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2559 ที่มีภาพยนตร์ ที่น่ารับชมมากที่สุดคือเรื่ อง หลวงพี่แจ๊ส 4G
และในช่วงนั้นกาลังเป็ นกระแสหลังจากปล่อยตัวอย่างภาพยนตร์ ออกไปและเรื่ องหลวงพี่แจ๊สได้ถูก
พูดถึงตามสื่ อออนไลน์ต่างๆ เป็ นอย่างมาก
รายการชิ มลางตัวอย่างใหม่น้ นั เกิดขึ้นมาจากความรู ้สึกครั้งแรกในการรับชมของตัว
ผูผ้ ลิตที่ยืนชมตัวอย่างภาพยนตร์ ที่หน้าโรงภาพยนตร์ สมัยเด็กๆ ซึ่ งเป็ นเหตุให้ตดั สิ นใจว่าภาพยนตร์
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เรื่ องนั้นควรที่ จะรั บ ชมหรื อไม่โดยดู จากตัวอย่างภาพยนตร์ เพี ยงอย่างเดี ยว จึ งเกิ ดเป็ นคอนเซ็ ป
รายการชิ มลางตัวอย่างใหม่ข้ ึนมาโดยแต่ละตอนจะมีการรับชมตัวอย่างเพียง 1 เรื่ องเท่านั้น ซึ่ งผูว้ ิจยั
พบว่าผูผ้ ลิ ตใช้วิธีในการสื่ อสารของรายการชิ ม ลางตัวอย่างใหม่ ดงั นี้ 1) ผูด้ าเนิ นรายการรับ ชม
ตัวอย่างภาพยนตร์ พร้ อมกับผูช้ ม 2) ผูด้ าเนิ นรายการให้ความคิดเห็ นส่ วนตัวต่อตัวอย่างภาพยนตร์
3) มีการตัดสิ นใจถึงการไปรับชมภาพยนตร์ ตอนท้ายรายการของผูด้ าเนิ นรายการพร้อมให้เหตุผล
ของการไปชมและการไม่รับชม และผูว้ ิจยั พบว่า รายการชิ มลางตัวอย่างใหม่เป็ นรายการยอดนิ ยม
อันดับ 1 ภายในช่ อง เนื่ องจากผูว้ ิจยั มองว่ารายการชิ มลางตัวอย่างใหม่เป็ นรายการที่ ไม่ซับ ซ้อน
เหมือนกับรายการอื่นๆ ซึ่ งรายการชิ มลางตัวอย่างใหม่จะมุ่งเน้นไปที่เนื้ อหาตัวอย่างภาพยนตร์ เพียง
เรื่ องเดียวเท่านั้น ในขณะที่รายการเปิ ดหน้าหนังมีภาพยนตร์ มากกว่า 1 เรื่ องในแต่ละตอน ทาให้การ
รายการชิ มลางตัวอย่างใหม่มีการรับชมที่ส้ ันง่ายและชัดเจนมากกว่า และรายการชิมลางตัวอย่างใหม่
มีจานวนตอนมากที่สุดในช่องคือ 75 ตอน โดยรายการผูบ้ ริ โภคมีเพียง 21 ตอน และรายการเปิ ดหน้า
หนังมีเพียง 50 ตอน เนื่ องจากผูว้ ิจยั มองว่ารายการชิ มลางตัวอย่างใหม่เป็ นรายการที่ มีการผลิ ตไม่
ซับซ้อนมากที่สุด อีกทั้งตัวอย่างภาพยนตร์ ใหม่น้ นั เข้ามาอย่างต่อเนื่ อง โดยพบว่าตอนที่มีผชู ้ มมาก
ที่ สุ ด ได้แก่ ตอน พรหมจรรย์ สวยพันธุ์ส ยอง ที่ มียอดผูช้ มถึ ง 3,888,490 ครั้ ง รองลงมาคือ เรื่ อง
หลวงพี่แจ๊ส 4G มียอดผูช้ ม 742,359 ครั้ง และอันดับที่ 3 คือ เรื่ อง อาบัติ มียอดผูช้ ม 465,215 ครั้ ง
ซึ่ งทาให้ผวู ้ ิจยั สรุ ปได้ว่ามี 2 ปั จจัยที่มีผลต่อยอดผูช้ มที่มากขึ้นในรายการชิ มลางตัวอย่างใหม่ ดังนี้
1) ภาพยนตร์ไทย 2) กระแสของภาพยนตร์ ตามสื่ อออนไลน์
ซึ่ งผลการวิจยั เชิ งปริ มาณที่ พบว่าช่ อง Gutumdai ใช้กลยุทธ์การสื่ อสารด้านเนื้ อหา
ตามแนวคิดของ Miller (2011) มากที่สุดคือ การให้ความรู ้แก่ผชู ้ ม (Be Informative) ทั้งหมด คิดเป็ น
ร้อยละ 100 และเนื้ อหามี ลกั ษณะสั้นเรี ยบง่าย (Keep it Short and Simple) ทั้งหมด คิ ดเป็ นร้ อยละ
100 อีกทั้งรายการภายในช่ องยังมี ความสดใหม่เสมอ (Keep it Fresh) ทั้งหมด คิ ดเป็ นร้ อยละ 100
รองลงมาคื อ มี ก ารหลี ก เลี่ ย งการยัด เยีย ดโฆษณา (Avoid the Hard Sell) คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 80 โดย
รายการผูบ้ ริ โภคและรายการชิมลางตัวอย่างใหม่มีการหลีกเลี่ยงการยัดเยียดโฆษณาทั้งหมด รายการ
ที่มีการยัดเยียดโฆษณาคือ รายการเปิ ดหน้าหนังเพียงรายการเดียว ซึ่ งมีการยัดเยียดโฆษณาโดยการ
แนะนาสถานที่ถ่ายทาให้กบั รายการเท่านั้น
นอกจากนี้ ยงั พบว่ารายการส่ วนใหญ่ภายในช่องยังให้ความบันเทิงและสนุ กแก่ผชู ้ ม
ยกเว้นรายการผูบ้ ริ โภค จากผลการวิจยั เชิ งปริ มาณที่ พ บว่ารายการส่ วนใหญ่ภายในช่ องให้ความ
บันเทิ งและสนุ กแก่ ผูช้ มร้ อยละ 66.66 โดยรายการที่มีความบันเทิ งและสนุ กคือ รายการเปิ ดหน้า
หนัง และรายการชิ มลางตัวอย่างใหม่มีความบันเทิ งและสนุ กทั้งหมด และรายการผูบ้ ริ โภคไม่ มี
ความบันเทิงและสนุกเลย
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5.1.2.2 กลยุทธ์การสื่ อสาร ด้านการตลาด
จากการวิจยั เชิ งคุ ณภาพ พบว่าผูผ้ ลิ ตรายการโทรทัศน์ช่อง Gutumdai มีความเข้าใจ
กับลักษณะพื้นฐานของลักษณะเว็บไซต์ Youtube เป็ นอย่างมากเนื่ องจากมีการกระตุน้ ผูช้ มให้กด
ติดตาม (Subscribe) ไว้ในท้ายรายการในลักษณะการพูดคุ ยให้กดติ ดตามพร้ อมทั้งบอกถึ งวิธีการ
ติดตามอย่างละเอียด และใช้สื่อออนไลน์อื่นที่ตนเป็ นเจ้าของ (Owned Media) ผ่านการแชร์ (Share)
คลิ ป รายการควบคู่ ไ ปกับ การออกอากาศทาง Youtube 4 ช่ องทาง คื อ Facebook Page Gutumdai,
Facebook Page ผูบ้ ริ โภค, Facebook Page Sadaos และเว็บไซต์ Sadaos.com อีกทั้งผูผ้ ลิ ตได้แชร์ ไป
ยัง สื่ อ อื่ น ที่ ไ ม่ ไ ด้เป็ นเจ้า ของ 2 ช่ อ งทาง คื อ เว็บ ไซต์ Kapook.com และ เว็บ ไซต์ Postjung.com
เนื่ องจากผูผ้ ลิ ตรายการช่ อง Gutumdai มองว่าการทาสื่ อออนไลน์ที่ดีควรมีมากกว่าสื่ อเดี ยว โดยใช้
สื่ อ หลัก อย่าง Youtube เป็ นสื่ อกลางและใช้สื่ อ ออนไลน์ อื่น ๆเป็ นช่ องทางตัวเลื อก (Alternative
Channel) ในการเผยแพร่ เนื้ อหา นอกจากนั้นยังมีผนู ้ าคลิปรายการไปแชร์ (Share) ทางสื่ ออื่นอย่าง
น้อย 2 ช่ องทางคื อ เว็บ ไซต์ที่ เกี่ ย วข้องกับ เนื้ อหาในรายการ เช่ น เว็บ ไซต์ภ าพยนตร์ ที่ มี เนื้ อหา
เกี่ยวข้องในรายการ และผูช้ มทัว่ ไป
นอกจากนี้ ยงั พบว่ารายการส่ วนใหญ่ในช่ อง Gutumdai มีการกระตุน้ ให้ผชู ้ มมีส่วน
ร่ ว มในรายการ 2 วิ ธี คื อ การพู ด คุ ย ในช่ อ งความคิ ด เห็ น และการกระตุ ้น ให้ ผู ้ช มมี ก ารโหวต
ลงคะแนน โดยผูด้ าเนิ นรายการได้พูดถึงวิธีการร่ วมแสดงความคิดเห็นร่ วมและสนุ กในรายการอย่าง
ชัดเจนในระหว่างดาเนินรายการ
อีกทั้งพบว่าการตั้งชื่อคลิปวีดีโอแต่ละคลิปนั้นมีผลต่อยอดผูช้ ม ซึ่ งผูผ้ ลิตมีวธี ี ในการ
ตั้งชื่ อคลิ ปวีดีโอ โดยมีชื่อประจารายการ ตามด้วยชื่ อที่คิดว่าผูช้ มใน Youtube ค้นหาบ่อยๆ เช่ นการ
ใช้ชื่อ ภาพยนตร์ ที่กาลังเป็ นกระแส หรื อสิ่ งต่างๆที่ กาลังเป็ นกระแส ซึ่ งสิ่ งนี้ จะมีผลต่อการค้นหา
คลิปวีดีโอจากวีดีโอแนะนา (Recommend Video) รวมไปถึงการค้นหาที่ผใู ้ ห้สัมภาษณ์กล่าวว่ายอด
ผูช้ มที่ได้มากที่สุดนั้นมาจากการค้นหาวีดีโอ และการ Tags
ซึ่ งสอดคล้อ งกับ ผลการวิ จ ัย เชิ ง ปริ ม าณที่ เก็ บ ข้อ มู ล โดยใช้ก ลยุท ธ์ ก ารสื่ อ สาร
การตลาดตามแนวคิด การสร้ างเนื้ อหาโดยผูบ้ ริ โภคของ Wertime and Fenwick (2008) พบว่าช่ อง
Gutumdai มีความจริ งใจและมีความเข้าใจกับลักษณะพื้นฐานของลักษณะเว็บไซต์ Youtube ทั้งหมด
คิดเป็ นร้อยละ 100
ส่ วนการนาความเห็ นของผูบ้ ริ โภคมาใช้ประโยชน์ในรายการ คิดเป็ นร้ อยละ 66.66
โดยรายการที่ผูผ้ ลิ ตนาความเห็ นของผูบ้ ริ โภคมาใช้ประโยชน์มากที่สุดได้แก่รายการผูบ้ ริ โภคและ
รายการเปิ ดหน้าหนัง โดยรายการผูบ้ ริ โภคใช้การถามความเห็นถึงการนาสิ นค้ามาเปรี ยบเทียบของ
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ผูช้ มผ่านเว็บไซต์ Youtube และ เพจ Facebook ส่ วนรายการที่ไม่มีการนาความเห็นของผูบ้ ริ โภคมา
ใช้ประโยชน์เลยคือรายการชิมลางตัวอย่างใหม่ซ่ ึ งใช้ความเห็นจากผูด้ าเนินรายการเท่านั้น
และรายการภายในช่ อง Gutumdai มี การเปิ ดโอกาสให้ผูช้ มมี ส่วนร่ วมในรายการ
และใช้กลยุทธ์การโหวตลงคะแนน คิดเป็ นร้อยละ 33.33 โดยรายการที่เปิ ดโอกาสให้ผูช้ มมีส่วน
ร่ วมและใช้กลยุทธ์การโหวตลงคะแนน คือรายการเปิ ดหน้าหนัง ส่ วนรายการผูบ้ ริ โภคและรายการ
ชิมลางตัวอย่างใหม่ไม่มีการเปิ ดโอกาสให้ผชู ้ มมีส่วนร่ วมและใช้กลยุทธ์การโหวตลงคะแนนเลย
นอกจากนี้ ยงั พบว่ารายการภายในช่ อง Gutumdai มี การเลื อกใช้คนดังมาโปรโมท
ร้อยละ 6.66 โดยรายการที่มีการใช้คนดังมาโปรโมทคื อรายการชิ มลางตัวอย่างใหม่เพียงรายการ
เดียว โดยมีแรพเอก แรพเปอร์ (Rapper) ที่มีชื่อเสี ยงจาก Youtube มาร่ วมในรายการเพียง 1 คลิป แต่
คลิ ป ดัง กล่ า วกลายเป็ นคลิ ป ยอดนิ ย มอัน ดับ ที่ 1 ภายในช่ อ ง คื อ คลิ ป ชิ ม ลางตัว อย่ า งใหม่ :
พรหมจรรย์ สวยพันธุ์สยอง ซึ่งมียอดผูช้ มถึง 3,888,490 ครั้ง
ท าให้ ผู ้วิ จ ัย สรุ ปได้ ว่ า กลยุ ท ธ์ ก ารสื่ อสารด้ า นการตลาดของช่ อ ง Gutumdai ที่ เกิ ด
ประสิ ทธิ ภาพ คือ 1) การเลื อกใช้คนดังมาโปรโมท ซึ่ งเห็ นได้ชัดเจนจาก คลิ ปยอดนิ ยมอันดับ 1
ภายในช่อง แต่ผผู ้ ลิตกลับใช้กลยุทธ์ดงั กล่าวน้อยที่สุด 2) มีความจริ งใจและมีความเข้าใจกับลักษณะ
พื้ น ฐานของลั ก ษณะเว็บ ไซต์ Youtube ซึ่ งท าให้ ผู ้ช มสนั บ สนุ น รายการโดยการกดติ ด ตาม
(Subscribe) อย่างจริ งใจ ทาให้มียอดผูต้ ิ ดตาม (Subscriber) เพิ่มมากขึ้นเรื่ อยๆ และเป็ นผลให้ผูช้ ม
เข้าถึงช่อง Gutumdai ได้ง่ายขึ้น 3) การตั้งชื่ อคลิปวีดีโอ ซึ่ งผูผ้ ลิต จะตั้งชื่อลักษณะที่เกี่ยวข้องกับสิ่ ง
ที่ ผูช้ มค้นหาบ่ อยๆ หรื อสิ่ งที่ เป็ นกระแสในขณะนั้น ซึ่ งสิ่ งนี้ จะมี ผลต่อการค้นหาคลิ ปวีดีโอจาก
วีดีโอแนะนา (Recommend Video) รวมไปถึ งการค้นหาที่ผูใ้ ห้สัมภาษณ์ กล่าวว่ายอดผูช้ มที่ได้มาก
ที่สุดนั้นมาจากการค้นหาวีดีโอ และการ Tags
5.1.3 แหล่ ง ที่ ม าของรายได้ ในการผลิ ต รายการโทรทั ศ น์ ผ่ า นเว็ บ ไซต์ Youtube จาก
โปรแกรมพันธมิตร Youtube
การศึกษาแหล่งที่มาของรายได้จากการผลิ ตรายการโทรทัศน์ผา่ นเว็บไซต์ Youtube ผูว้ ิจยั
เก็บข้อมูลจากการวิจยั เชิ งปริ มาณ (Quantitative Research) โดยใช้วิธีการวิเคราะห์เนื้ อหา (Content
Analysis) จากตารางถอดรหัส (Coding Sheet) และ รายงานอย่างเป็ นทางการจาก ระบบ Youtube
Analytics ช่ อง Gutumdai พบว่าแหล่ งที่ มาของรายได้จากการผลิ ตรายการโทรทัศน์ ผ่านเว็บ ไซต์
Youtube มาจากโปรแกรมพัน ธมิ ต ร Youtube เพี ย งแหล่ ง เดี ย ว โดยรายได้ ท้ ั ง หมดจากช่ อ ง
Gutumdai ก่อน Youtube แบ่งสัดส่ วนรายได้ให้กบั ผูผ้ ลิต นับตั้งแต่ก่อตั้งช่องเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม
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พ.ศ. 2558 ถึงวันที่เก็บข้อมูลคือ วันที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2559 มีจานวน 121,735 บาท ซึ่ งผลการวิจยั
สามารถแบ่งที่มาของรายได้เป็ น 2 ส่ วน ดังนี้
5.1.3.1 รายได้จากโฆษณา
จากการวิจยั พบว่าช่ อง Gutumdai ได้รับ รายได้จากโฆษณาทั้ง หมด 121,735 บาท
ตั้งแต่ก่อตั้งช่องเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 ถึงวันที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2559 และทาง Youtube
ได้แบ่งสัดส่ วนรายได้จากโฆษณาในอัตราส่ วน ร้อยละ 55.33 จากรายได้โฆษณาทั้งหมด ในขณะที่
เว็บ ไซต์ Youtube รั บส่ วนแบ่งรายได้จากโฆษณาในอัตราส่ วนร้ อยละ 44.67 ซึ่ งเป็ นผลให้ผูผ้ ลิ ต
รายการโทรทัศน์ช่อง Gutumdai ได้รับรายได้จากโฆษณาทั้งหมด 67,347.99 บาท คิดเป็ นร้อยละ
99.99 จากรายได้ของผูผ้ ลิต โดยรายการชิ มลางตัวอย่างใหม่สร้างรายได้ให้กบั ผูผ้ ลิ ตมากที่สุดเป็ น
จานวน 58,317.25 บาท คิดเป็ นร้อยละ 86.7 รองลงมาคือรายการผูบ้ ริ โภค และรายการเปิ ดหน้าหนัง
จานวน 623.49 บาท และ 263.3 บาท คิดเป็ นร้อยละ 0.9 และ 0.3 ตามลาดับ ส่ วนคลิ ปวีดีโอที่สร้ าง
รายได้ให้กบั ผูผ้ ลิ ต 3 อันดับแรกมาจากรายการชิ มลางตัวอย่างใหม่ท้ งั หมด ได้แก่ ชิ มลางตัวอย่าง
ใหม่: พรหมจรรย์ สวยพันธุ์ส ยอง, ชิ มลางตัวอย่างใหม่: Scouts Guide to the Zombie Apocalypse
และชิ ม ลางตัวอย่างใหม่ : หลวงพี่ แจ๊ส 4G...จะดี ห รื อ เปล่ า ? จานวน 48,067 บาท, 3,087.53 บาท
และ 2,814 บาทคิ ด เป็ นร้ อ ยละ 72, 4.6 และ 4.2 ตามล าดั บ โดยทั้ ง 3 คลิ ป นี้ มี ย อดผู ้ช มอยู่ ที่
3,888,490, 306,215 และ 1,001,203 ตามลาดับ ซึ่ งทาให้ผวู ้ จิ ยั สรุ ปได้วา่ ยอดผูช้ มในแต่ละคลิปที่สูง
นั้นจะมีผลต่อการสร้างรายได้ที่สูงเช่นกัน แต่ข้ ึนอยูก่ บั สองปั จจัย คือ จานวนครั้งในการปรากฏของ
โฆษณา และ ประเภทของโฆษณาที่ต่างกัน ซึ่ งโฆษณาแต่ละประเภทจะมีประสิ ทธิ ภาพการสร้ าง
รายได้ที่แตกต่างกัน
ประเภทของโฆษณาที่สร้ างรายได้ให้ช่อง Gutumdai มากที่สุด 3 อันดับแรก ตั้งแต่
ก่อตั้งช่ องเมื่ อวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 ถึงวันที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2559 คือ โฆษณาวีดีโอแบบ
ข้ามได้ในรู ป แบบประมู ล จานวน 106,199 บาท คิ ดเป็ นร้ อยละ 87.23, โฆษณาแบบดิ ส เพลย์ใน
รู ปแบบประมูล และโฆษณาวีดีโอแบบข้ามได้ในรู ปแบบสงวนไว้ จานวน 13,409.88 และ 1,389.96
บาท คิดเป็ นร้อยละ 11.01 และ 1.14 ตามลาดับ และพบว่าจานวนการแสดงโฆษณามากที่สุดได้แก่
โฆษณาแบบดิสเพลย์ในรู ป แบบประมูล จานวน 1,396,816 ครั้ง คิดเป็ นร้อยละ 67.39 รองลงมาคือ
โฆษณาวีดีโอแบบข้ามได้ในรู ปแบบประมูล และ โฆษณาวีดีโอแบบข้ามได้ในรู ปแบบสงวนไว้
จานวน 664,864 และ 6,509 คิดเป็ นร้อยละ 32.07 และ 0.31 ตามลาดับ ส่ วนประเภทโฆษณาที่แสดง
ความถี่ น้อยที่ สุ ดได้แก่ โฆษณาวีดีโอแบบข้ามไม่ได้ในรู ป แบบสงวนไว้ คิ ดเป็ นร้ อยละ 0.00 ซึ่ ง
สอดคล้องกับการเก็บข้อมูลจากตารางถอดรหัส (Coding Sheet) จากการรับชมการราย โดยพบว่า
ประเภทโฆษณาที่ปรากฏระหว่างการรับชมมากที่สุดคือโฆษณาซ้อนทับ (Overlay Ads) คิดเป็ นร้อย
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ละ 80 รองลงมาคือโฆษณาแบบดิ สเพลย์ (Display Ads) คิดเป็ นร้อยละ 53.33 ส่ วนโฆษณาวีดีโอ
แบบข้ามได้และโฆษณาวีดีโอแบบข้ามไม่ได้ไม่ปรากฏจากการรับชมเลย
ซึ่ งทาให้ผูว้ ิจยั สรุ ปได้ว่า ประเภทโฆษณาที่มีประสิ ทธิ ภาพในการสร้ างรายได้มาก
ที่สุดของช่อง Gutumdai คือ โฆษณาวีดีโอแบบข้ามได้ในรู ปแบบประมูล ที่ส ร้างรายได้ให้ช่องเป็ น
อันดับที่ 1 แต่จานวนครั้งในการปรากฏน้อยกว่าโฆษณาแบบดิ สเพลย์ในรู ปแบบประมูลเกือบสอง
เท่าตัว ในขณะที่ โฆษณาแบบดิ สเพลย์ในรู ปแบบประมู ลที่ มีจานวนการปรากฏสู งที่ สุด แต่สร้ าง
รายได้เพียงอันดับที่ 3 เท่านั้น
อี ก ทั้งยังพบว่าประเทศที่ ส ามารถสร้ างรายได้จากโฆษณาให้ ช่ อง Gutumdai มาก
ที่สุด ตั้งแต่ก่อตั้งช่องเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 ถึงวันที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2559 คือประเทศ
ไทย จานวน 78,169.64 บาท คิ ดเป็ นร้ อยละ 64 รองลงมาคื อ สหรัฐอเมริ ก า และเกาหลี จานวน
10,828.16 บาท และ 3,866 บาท คิดเป็ นร้อยละ 8.9 และ 3.2 ตามลาดับ
5.1.3.2 รายได้จาก Paid Subscription หรื อ Youtube Red
จากการวิจยั พบว่า ผู ผ้ ลิ ต รายการโทรทัศ น์ ช่ อ ง Gutumdai ได้รั บ รายได้จาก Paid
Subscription หรื อ Youtube Red โดยไม่ตอ้ งแบ่งสัดส่ วนรายได้จาก Youtube เลย ตั้งแต่ก่อตั้งช่ อง
เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 ถึงวันที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2559 เป็ นจานวนทั้งหมด 8.22 บาท คิด
เป็ นร้ อยละ 0.01 จากรายได้ท้ งั หมดของผูผ้ ลิ ต โดยรายได้จาก Youtube Red 3 อันดับแรกมาจาก
รายการชิ มลางตัวอย่างใหม่ท้ งั หมด ได้แก่ ตอน พรหมจรรย์ สวยพันธุ์สยอง, หลวงพี่แจ๊ส 4G...จะดี
หรื อเปล่ า? และอาบัติ จานวน 4.20 บาท 0.57 บาท และ 0.32 บาท คิดเป็ นร้อยละ 51, 7.0 และ 3.9
ตามล าดับ นอกจากนี้ พบว่ า รายได้จ าก Youtube Red มาจากเพี ย งการรั บ ชมภายในประเทศ
สหรัฐอเมริ กาเท่านั้น คิดเป็ นร้อยละ 100
ซึ่ งท าให้ ผู ้วิ จ ัย สรุ ปได้ ว่ า รายได้ จ าก Paid Subscription หรื อ Youtube Red ไม่
เหมาะสมกับช่ อง Gutumdai เนื่ องจากระบบนี้ สามารถสร้ างรายได้เพียงในประเทศสหรัฐอเมริ กา
เท่านั้นและเป็ นการสร้างรายได้ที่ไม่มีประสิ ทธิ ภาพสาหรับช่อง Gutumdai เนื่ องจากพบว่ายอดผูช้ ม
รายการชิ มลางตัวอย่างใหม่ ตอนพรหมจรรย์ สวยพันธุ์ส ยองมียอดผูช้ มสู งถึ ง 3,888,490 แต่กลับ
ได้รับ รายได้จาก Youtube Red เพี ย ง 4.20 บาท อี ก ทั้ง เนื้ อหาส่ วนใหญ่ ภ ายในช่ องเป็ นเนื้ อ หาที่
เกี่ ยวข้องเพียงในประเทศไทย และใช้เพียงภาษาไทยเท่านั้น จึงทาผูผ้ ลิตรายการช่อง Gutumdai ไม่
เหมาะกับการสร้างรายได้จาก Youtube Red
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5.1.4 ปัญหาและอุปสรรคในการสร้ างรายได้ ผ่านเว็บไซต์ Youtube
การศึกษาปั ญหาและอุปสรรคในการสร้างรายได้ผา่ นเว็บไซต์ Youtube ผูว้ จิ ยั เก็บข้อมูลจาก
วิจยั เชิ งคุณภาพ (Qualitative Research) โดยการสัมภาษณ์ เชิ งลึ ก (In-Depth Interview) เท่านั้นและ
จากการสัมภาษณ์ผผู ้ ลิตรายการโทรทัศน์ช่อง Gutumdai สามารถแบ่งผลการวิจยั 2 ส่ วน ดังนี้
5.1.4.1 ด้านการผลิต
ผูผ้ ลิตรายการโทรทัศน์ช่อง Gutumdai พบว่ามีปัญหาทางด้านการผลิต (Production)
ในช่วงแรกที่ได้ โดยมีอุปกรณ์ในการถ่ายทาเพียงกล้อง 1 ตัวและไมโครโฟนอีก 1 ตัวเท่านั้นทาให้
คุ ณภาพการผลิ ตในช่ วงแรกนั้นต่ ากว่ามาตรฐานแต่ได้มีการพัฒนาทางด้านการผลิ ตอย่างต่อเนื่ อง
เนื่องจากตัวผูผ้ ลิตนารายได้ที่ได้จากโปรแกรมพันธมิตร Youtube มาลงทุนซื้ ออุปกรณ์ในการถ่ายทา
โดยผูผ้ ลิ ตกล่าวว่าในขณะนี้ อุปกรณ์ ได้คุณภาพตามมาตรฐานตามที่ตอ้ งการแล้ว ทาให้คุณภาพใน
การผลิตด้านภาพและเสี ยงมีคุณภาพเทียบเท่ากับรายการโทรทัศน์ที่ออกอากาศทัว่ ไป
และจากการสัมภาษณ์ ยงั พบว่าปั ญหาอุปสรรคในการผลิตที่ผผู ้ ลิตกลัวจะเกิดขึ้นคือ
ไอเดี ยหรื อความคิดที่จะผลิ ตรายการตอนใหม่ๆนั้นหมดไป เนื่ องจากการสร้างเนื้ อหาใหม่ๆนั้นมา
จากคุณหงษ์ชยั เพียงผูเ้ ดียว แต่ถา้ หากมีการจัดการที่ดีจะไม่มีปัญหา
5.1.4.2 ด้านลิขสิ ทธิ์
จากการสัมภาษณ์ พบว่ามีปัญหาทางด้านความชัดเจนเรื่ องลิ ขสิ ทธิ์ ในการอัพโหลด
วีดีโอบน Youtube โดยเฉพาะความไม่เข้าใจในกฎเกณฑ์ของ Youtube อย่างถ่ องแท้ของผูผ้ ลิ ตที่
และความรวดเร็ ว ในการตรวจสอบลิ ข สิ ท ธิ์ จากระบบ Youtube ซึ่ งค่ อ นข้างล่ า ช้า อี ก ทั้ง ความ
ช่ วยเหลื อจาก Youtube ในฐานะเป็ นสื่ อกลางในการเชื่ อมโยงระหว่างผูผ้ ลิ ตและ Third Party น้อย
เกินไป โดยผูใ้ ห้สัมภาษณ์ให้ความเห็นว่า บางทีคลิปโดนแบนไม่ให้สร้างรายได้โดยที่ตนไม่เข้าใจ
ว่าละเมิดลิ ขสิ ทธิ์ ด้านใด และสามารถแก้ไขได้อย่างไรในทันท่วงที โดยบางคลิ ปวีดีโอ ระยะเวลา
แจ้ง ผลการตรวจสอบด้านลิ ข สิ ท ธิ์ ใช้เวลาด าเนิ น การหลายวัน ท าให้ ผูผ้ ลิ ตไม่ ส ามารถแก้ไ ขได้
ทันท่วงที และมีปัญหาถึงการสร้างรายได้จากคลิปวีดีโอนั้น
นอกจากนี้ ยงั พบปั ญหาด้านการเชื่อมโยงไปยังบริ ษทั ที่เป็ นเจ้าของลิขสิ ทธิ์ เมื่อระบบ
พบการละเมิดลิสิทธิ์ ซึ่ งเป็ นเพียงลิงค์อตั โนมัติที่ทาง Youtube แนะนามาให้เท่านั้น และแนะนาไป
เว็บไซต์เก่าที่ไม่มีการอัพเดทข้อมูลจึงทาให้ผผู ้ ลิตไม่สามารถแก้ปัญหาทางลิขสิ ทธิ์ ที่ระบบ Content
ID ตรวจพบได้ โดยผูใ้ ห้สัมภาษณ์ ให้ความเห็ นว่า ทาง Youtube ควรจะเป็ นสื่ อกลางในการเจรจา
เรื่ องลิ ขสิ ทธิ์ หรื อควรเป็ นสื่ อกลางติดต่อเจ้าของลิ ขสิ ทธิ์ โดยตรงอย่างทันที เพื่อผูผ้ ลิ ตจะสามารถ
แก้ไขได้อย่างทันที
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5.2 การอภิปรายผล
5.2.1 ทัศนคติของผู้ผลิตรายการโทรทัศน์ ผ่านเว็บไซต์ Youtube เพื่อสร้ างรายได้
ในการศึกษาเกี่ยวกับกลยุทธ์การสื่ อสารกลยุทธ์การสื่ อสารช่อง Gutumdai เพื่อสร้างรายได้
ผ่านเว็บ ไซต์ Youtube ในรู ป แบบรายการโทรทัศน์ พบว่าผูผ้ ลิ ตรายการช่ อง Gutumdai มีทศั นคติ
ด้านบวกต่อสื่ อออนไลน์ ในปั จจุ บ ัน เนื่ องด้วยปั จจัยทางด้านสื่ อ (Media) และเทคโนโลยี (IT) ที่
เปลี่ ยนไปอย่างมาก จึงทาให้ผูผ้ ลิ ตที่ ผลิ ตสื่ อดั้งเดิ ม (Traditional Media) มีทางออกในการสื่ อสาร
มากขึ้ นผ่านสื่ อใหม่ (New Media) และเป็ นผลให้ผูผ้ ลิ ตช่ อง Gutumdai ที่มีความเชี่ ยวชาญในการ
ผลิ ตสื่ อดั้งเดิ ม เป็ นทุ นเดิ ม หันมาสร้ างเนื้ อหาเป็ นของตนเอง ซึ่ งสอดคล้องกับ แนวคิ ดการสร้ าง
เนื้ อ หาโดยผู ้บ ริ โภค (Consumer-Create Content) ของ Wertime and Fenwick (2008) ที่ ก ล่ า วว่ า
ปั จจุบนั ผูบ้ ริ โภคต้องการปรับ แก้ ตัดต่อและเปลี่ยนเนื้อหาที่ได้รับชมรวมถึงการสร้าง เนื้ อหาใหม่ๆ
ตามที่ ผูบ้ ริ โ ภคต้อ งการรวมถึ ง การเป็ นผู ส้ ร้ า งเนื้ อ หาเองและเผยแพร่ ด้ว ยตนเอง บางคนเรี ย ก
ปรากฏการณ์ น้ ี วา่ การสร้างสื่ อโดยผูบ้ ริ โภค ซึ่ งมีปัจจัยหลักขับเคลื่ อนที่สอดคล้องกับผลการวิจยั 2
ปั จ จัย คื อ 1) การปฎิ ว ตั ิ ก ระบวนการเกี่ ย วกับ สื่ อ (Renovation of the Media Model) ซึ่ งหมายถึ ง
กระบวนการผลิตสื่ อในรู ปแบบใหม่ ที่ผผู ้ ลิตช่อง Gutumdai เป็ นผูส้ ร้างเนื้ อหาโดยมีกระบวนการที่
ไม่ซับซ้อนเหมื อนกับกระบวนการการผลิ ตในสื่ อดั้งเดิ ม (Traditional Media) ซึ่ งกระบวนการใน
การผลิ ต สื่ อ ใหม่ น้ ัน สามารถสร้ า งโดยใช้ต้น ทุ น ที่ ต่ ามากและสามารถใช้เครื่ อ งมื อ ที่ มี ใ นโลก
อินเทอร์ เน็ตสร้ างเนื้ อหาได้ฟรี จากการสัมภาษณ์ ผูผ้ ลิ ตกล่าวว่าต้นทุนในการผลิ ตเพียงสัปดาห์ละ
200 บาทเท่านั้น ซึ่ งผูผ้ ลิตใช้เวลาการถ่ายทารายการเพียง 1 วัน โดยต้นทุนมีเพียงการเดินทางในการ
ถ่ ายท า ค่ าอาหาร ค่ าน้ าดื่ ม และค่ าไฟที่ ใช้ในการตัดต่ อ เท่ านั้น ขณะที่ ก ระบวนการผลิ ต สื่ อ เก่ า
(Traditional Media) นั้น มี ต้น ทุ น หลายขั้น ตอน เช่ น ค่ า ผลิ ต ค่ ากลั่น กรอง ค่ า สื่ อ เป็ นต้น ท าให้
รายได้หรื อกาไรเหลือกลับไปยังผูผ้ ลิตเนื้ อหาเพียงเล็กน้อยเท่านั้น 2) รู ปแบบมากมายเหลือคณานับ
(Explosion of Formats) อี ก หนึ่ ง ปั จจัย ที่ ท าให้ ผูบ้ ริ โภคหั น มาสนใจผลิ ต เนื้ อ หาด้วยตัวเองอย่า ง
มากมายเพราะ ปั จจุบนั ผูบ้ ริ โภคมีวิธีการนาเสนอได้หลากหลายรู ปแบบมากขึ้นตามความต้องการ
ของตน ซึ่งวีดีโอคลิปเป็ นรู ปแบบการนาเสนอที่นิยมมากที่สุด (Wertime & Fenwick, 2008)
นอกจากนั้นผูใ้ ห้สัมภาษณ์เล็งเห็นว่าสื่ อสังคม (Social Media) อย่าง Youtube สามารถสร้าง
ชื่ อเสี ยงให้กบั ตนได้และสามารถท าให้ รายการที่ ตนผลิ ต ออกไปสู่ ส ายตาผูช้ มได้ง่ายกว่าสื่ อเก่ า
(Traditional Media) ซึ่ งเป็ นความฝั น ของผูผ้ ลิ ต และสามารถสร้ างรายได้ให้ ก ับ เจ้าของช่ อ ง ซึ่ ง
สอดคล้องกับงานวิจยั ของ พัชรภรณ์ ไกรชุ มพล (2553) ที่ศึกษาเรื่ อง ทัศนคติและพฤติกรรมการ
สื่ อสารผ่านเครื อข่ายสังคมออนไลน์ในการสร้างชื่ อเสี ยง กรณี ศึกษา Youtube ผลการวิจยั พบว่าผูใ้ ห้
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สัมภาษณ์ มีทศั นคติ เชิ งบวกต่อ Youtube เนื่ องจากทัศนคติที่ มีต่อ Youtube ว่าสามารถตอบสนอง
ความต้องการของตนได้ โดยแนวโน้ม ในอนาคตพบว่า ผูค้ นในสั งคมจะให้ ความส าคัญ ต่ อการ
สื่ อสารผ่าน Youtube เพิ่ มสู งขึ้ น และมี แนวโน้มพฤติ กรรมการใช้ Youtube เป็ นเครื่ องมื อในการ
สร้างความสาเร็ จทั้งในด้านชื่อเสี ยง รายได้หรื อการประชาสัมพันธ์ทางการตลาดของกลุ่มธุ รกิจ
และพบว่า ผู ้ผ ลิ ต รายการโทรทัศ น์ ช่ อ ง Gutumdai มี ท ัศ นคติ ด้านลบ 2 ข้อ ต่ อ การผลิ ต
รายการโทรทัศน์ผา่ นสื่ อออนไลน์ 1) ผูผ้ ลิตมองว่าสื่ อออนไลน์ในปั จจุบนั ขาดกระบวนการทางด้าน
การกลัน่ กรองสารเพราะการสร้ างเนื้ อหาผ่านสื่ อออนไลน์มีนายประตูข่าวสาร (Gatekeeper) น้อย
เป็ นผลให้คุณภาพของสารที่ สื่อออกไปมี ความไม่สมบู รณ์ และเกิ ดความผิดพลาดได้ง่าย ซึ่ งผูใ้ ห้
สัมภาษณ์มองว่าทัศนคติ (Attitude) ของผูผ้ ลิตเนื้ อหาผ่านสื่ อออนไลน์น้ นั สาคัญที่สุดเพราะจะมีผล
ต่อการกลัน่ กรองสาร 2) ผูผ้ ลิตมีทศั นคติดา้ นลบต่อสัดส่ วนรายได้จากโปรแกรมพันธมิตร Youtube
ที่คิดว่าช่ องถูกเอาเปรี ยบจากโปรแกรมพันธมิตร Youtube โดยให้ความเห็ นว่าการที่ผูผ้ ลิตมีรายได้
จากโปรแกรมพันธมิตร Youtube นั้นไม่มากพอเมื่อเปรี ยบเที ยบกับรายได้ที่ Youtube ได้จากผูล้ ง
โฆษณาภายในช่ อง ซึ่ ง มองว่ามี ล ัก ษณะนี้ เหมื อนกับ ปลาใหญ่ กิ น ปลาเล็ ก ซึ่ งไม่ ส อดคล้องกับ
ผลการวิจยั เชิ งปริ มาณที่พบว่าสัดส่ วนรายได้จากโฆษณา ผูผ้ ลิ ตมีส่วนแบ่งมากกว่าที่ 55.33% ส่ วน
Youtube ได้ส่วนแบ่งเพี ยง 45.67% เท่านั้น และผูผ้ ลิ ตยังมองว่านโยบายของโปรแกรมพันธมิตร
Youtube ยังเน้นให้ผผู ้ ลิตสร้ างเนื้ อหาออกมาในปริ มาณที่มาก อีกทั้งยังมองว่า โปรแกรมพันธมิตร
Youtube นั้นยังดูแลผูผ้ ลิตไม่ดีพอในเรื่ องของการดูแลเรื่ องลิขสิ ทธิ์ ของผูผ้ ลิต
5.2.2 กลยุทธ์ การสื่ อสารเพื่อสร้ างรายได้ ผ่านเว็บไซต์ Youtube
จากการวิ จ ัย เชิ ง คุ ณ ภาพพบว่า รายการภายในช่ อ ง Gutumdai มี แ นวคิ ด การสร้ างสรรค์
รายการมาจากคาถามที่เกิ ดขึ้นภายในใจของผูผ้ ลิ ต เช่ น รายการผูบ้ ริ โภค มาจากคาถาม สิ นค้าสอง
ชนิดนี้อะไรดีกว่ากัน? และรายการเปิ ดหน้าหนัง มาจากคาถามว่า สัปดาห์น้ ีมีภาพยนตร์ เรื่ องไหนน่า
ชม? ทาให้นาไปสู่ รูปแบบรายการและเนื้ อหารายการที่จะตอบคาถามภายในใจของผูผ้ ลิ ตผ่านสื่ อ
ออนไลน์ ซึ่ งสอดคล้องกับหลักการทาการตลาดดิจิตอลของ Wertime and Fenwick (2008) ที่กล่าว
ว่า หลัก เนื้ อ หาดิ จิ ต อล (Digital Content) จะมี ล ัก ษณะที่ ยื ด หยุ่น ได้ คล่ อ งตัว และหยุ ด พ้น จาก
ข้อจากัดทั้งปวงจากสื่ อดั้งเดิม ซึ่ งผูผ้ ลิตสามารถสร้างสรรค์ผลงานได้อย่างเสรี และยังสอดคล้องกับ
งานวิจยั ของ สรรพัชญ์ เจียระนานนท์ (2551) ที่ศึกษาเรื่ อง “การบริ หารจัดการสถานี โทรทัศน์ผา่ น
อิ น เทอร์ เน็ ต กรณี ศึ ก ษา ฟุ๊ คดุ๊ ค ด๊ อ ทที วี (Fukduk.tv) พบว่ า สถานี โ ทรทั ศ น์ ฟุ๊ คดุ๊ ค ด๊ อ ทที วี
(Fukduk.tv) มีนโยบายนาเสนอรายการที่ มีสาระและบันเทิ งในแง่มุมของคนรุ่ นใหม่ที่ มีต่อสังคม
รายการต่างๆภายในช่องฟุ๊ คดุ๊คด๊อททีวี (Fukduk.tv) ผลิตขึ้นมาเพื่อเป็ นทางเลือกให้กบั ผูช้ ม โดยยึด
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หลักการบริ หารงานในรู ปแบบที่มีขนาดไม่ใหญ่ ให้พนักงานมีอิสระในการคิดสร้างสรรค์รายการ
เพื่อให้รายการมีความแปลกใหม่แต่ต่างจากสื่ อดั้งเดิม
และพบว่า ทุ ก รายการภายในช่ อ ง Gutumdai มี ล ัก ษณะรายการที่ ใ ห้ ค วามรู ้ แ ก่ ผู ช้ มทุ ก
รายการตามเจตนารมณ์ ข องผูผ้ ลิ ต ซึ่ งแต่ ละรายการจะให้ ความรู ้ แตกต่ างกันไปตามเนื้ อหาของ
รายการแต่ละตอน และยังพบว่ารายการภายในช่ องส่ วนใหญ่น้ นั ยึดข้อเท็จจริ ง (Facts) และข้อมูล
จากผูช้ มเป็ นแกนหลักในการนาเสนอ 2 ทาง คือ การโหวต (Vote) และความคิดเห็น (Comment) ซึ่ ง
ผูด้ าเนิ นรายการมีหน้าที่เพียงรายงานผลที่ได้รับมาจากข้อเท็จจริ งและข้อมูลจากผูช้ ม มีความเห็ น
ส่ วนตัวในรายการเพียงเล็กน้อยเท่านั้น ซึ่ งสอดคล้องกับหลักการทาการตลาดดิจิตอลของ Wertime
and Fenwick (2008) ที่ กล่ าวว่า ในยุคนี้ ผูบ้ ริ โภคมักเป็ นฝ่ ายริ เริ่ ม กาหนดทิ ศทางและเนื้ อหาส่ วน
ใหญ่น้ นั จะมาจากผูบ้ ริ โภค และการส่ งสารให้ผบู ้ ริ โภคในยุคนี้ ตอ้ งได้รับความยินยอมจากผูบ้ ริ โภค
ก่อนเสมอ และเนื้ อหาควรเป็ นเรื่ องที่ผูบ้ ริ โภคสนใจ และยังสอดคล้องกับแนวคิดการตลาดดิจิตอล
ยุค 3.0 ของ คอตเลอร์ , การ์ ตายาจา, และเซเตียนวาน (2554) ที่ กล่ าวว่า การตลาดยุคปั จจุบนั ซึ่ งมี
เทคโนโลยีเป็ นตัวเชื่ อมการมี ส่วนร่ วมและการตลาดความร่ วมมื อ (The Age of Participation and
Collaborative Marketing) กล่าวคือ ข้อมูลข่าวสาร ความคิดเห็ นต่างๆ สามารถแพร่ กระจายออกไป
อย่างกว้างขวาง โดยมีการเปลี่ยนแปลงที่ไม่ได้มาจากผูบ้ ริ โภคแต่มาจากผูผ้ ลิ ตและผูบ้ ริ โภคในคน
คนเดี ยวกัน (Prosumer) โดยผูใ้ ห้สัมภาษณ์ ให้ความเห็ นว่า การนาข้อมู ลจากผูช้ มมาเป็ นแกนหลัก
นั้นสามารถป้ องกันตนเองได้ถา้ หากมีผชู ้ มที่ไม่เห็นด้วยกับสิ่ งที่นาเสนอออกไป นอกจากนั้นพบว่า
ผูผ้ ลิตให้ความสาคัญกับการคัดเลือกเนื้อหาภายในรายการแต่ละตอน ซึ่ งผูผ้ ลิตได้มุ่งเน้นไปที่เนื้อหา
ที่มีการพูดถึงมากในระยะเวลานั้นจากกระแสสังคม ซึ่ งสอดคล้องกับตามหลักการตลาดยุค 3.0 ของ
Wertime and Fenwick (2008) ที่ตอ้ งขับเคลื่ อนด้วยค่านิ ยมของผูบ้ ริ โภค (Value-driven Marketing)
ที่มีการสื่ อสารแบบสองทาง (Two-way Communication) กับผูช้ มได้เป็ นรายบุคคล และข้อมูลที่ได้
จากผูช้ มในแต่ละครั้งเป็ นการเรี ยนรู ้ร่วมกันระหว่างผูผ้ ลิตและผูช้ มซึ่ งอาจเป็ นประโยชน์กบั ผูช้ มคน
ต่อไป ซึ่งผูผ้ ลิตสามารถนาข้อมูลเหล่านี้ มาใช้ประโยชน์สูงสุ ดแก่ผชู ้ มในโอกาสต่อๆ ไปและให้มอง
ผูบ้ ริ โภคในมุมมองใหม่วา่ เป็ นผูร้ ่ วมวง (Participants)
และจากการวิจยั เชิ งปริ มาณพบว่าผูผ้ ลิ ตใช้กลยุทธ์การสื่ อสารด้านเนื้ อหาตามแนวคิดของ
Miller (2011) มากที่ สุ ดคื อ การให้ค วามรู ้ แก่ ผูช้ ม (Be Informative) เนื้ อหามี ลกั ษณะสั้ นเรี ยบง่ าย
(Keep it Short and Simple) มี จุดสนใจ และสื่ อสารชัดเจน (Stay Focus and Communicate a Clear
Message) อีกทั้งรายการภายในช่ องยังมีความสดใหม่เสมอ (Keep it Fresh) ทั้งหมด คิดเป็ นร้ อยละ
100 รองลงมาคือ มีการหลีกเลี่ยงการยัดเยียดโฆษณา (Avoid the Hard Sell) คิดเป็ นร้อยละ 80 ซึ่ งมี
การยัดเยียดโฆษณาโดยการแนะนาสถานที่ถ่ายทาให้กบั รายการเท่านั้น และกลยุทธ์ที่ผผู ้ ลิตใช้นอ้ ย
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ที่สุดคือ ความบันเทิงและสนุ ก คิดเป็ นร้อยละ 66.66 โดยมีความบันเทิงและสนุ กทุกรายการยกเว้น
รายการผูบ้ ริ โภค เนื่ องจากรายการผูบ้ ริ โภคนั้นมีวิธีการดาเนิ นรายการโดยใช้ผูบ้ รรยาย (Narrator)
ในการดาเนิ นรายการ ในขณะที่รายการอื่นๆภายในช่องนั้นมีการใช้ผูด้ าเนิ นรายการทาให้สามารถ
สอดแทรกมุขตลกของผูด้ าเนิ นรายการจึงทาให้รายการมีความบันเทิงและสนุก โดยผูใ้ ห้สัมภาษณ์
ให้ความเห็นว่ารายการภายในช่อง Gutumdai ส่ วนใหญ่มีลกั ษณะการพูดคุยเป็ นกันเองกับผูช้ มอย่าง
สบายๆ ไม่เน้นเรื่ องที่เครี ยดมากเกิ นไป และมีการเล่ นมุขตลกกันเองเป็ นบางครั้ง เนื่ องจากผูผ้ ลิ ต
มองว่าผูช้ มในเว็บไซต์ Youtube ส่ วนใหญ่อายุไม่มากจึงต้องสื่ อสารออกไปในลักษณะที่ไม่เครี ยด
มาก ซึ่ งผูช้ มหลายคนชอบและหลายคนไม่ชอบ ผูผ้ ลิตจึงต้องหาการสื่ อสารที่สมดุลในแต่ละรายการ
โดยไม่เครี ยดมากเกินและไม่ตลกจนเกินไป
และจากการวิจยั เชิ งคุณภาพผูว้ จิ ยั พบว่าผูผ้ ลิตรายการโทรทัศน์ช่อง Gutumdai มีความเข้าใจ
กับ ลัก ษณะพื้ นฐานของลัก ษณะเว็บ ไซต์ Youtube เป็ นอย่างดี เนื่ องจากมี ก ารกระตุ ้น ผูช้ มให้ ก ด
ติดตาม (Subscribe) ตลอดเวลา ซึ่ งสอดคล้องกับคุณสมบัติของเว็บไซต์ Youtube จาก (Duffy, 2008;
ธัญธัช นันท์ชนก, 2558) ที่กล่าวว่า การติดตาม (Subscribe) ซึ่ งสมาชิ กสามารถเลือกรับข่าวสารจาก
ช่อง (Channel) ที่ชื่นชอบได้และเมื่อช่องที่เราติดตามมีการอัพโหลดวีดีโอใหม่จะมีการแจ้งเตือนให้
เราได้ทราบ นอกจากนี้ ยงั พบว่าผูผ้ ลิตได้ใช้สื่อออนไลน์อื่นที่ตนเป็ นเจ้าของ (Owned Media) และ
สื่ อออนไลน์ ที่มีผูอ้ ื่นสร้ างเนื้ อหาให้ (Earned Media) เพื่อเพิ่ มยอดผูช้ มผ่านการแชร์ (Share) คลิ ป
รายการควบคู่ไปกับการออกอากาศทาง Youtube พบว่าผูผ้ ลิตทาการแชร์ (Share) คลิปรายการจาก
สื่ อ ที่ ต นเป็ นเจ้า ของ (Owned Media) 4 ช่ อ งทาง คื อ Facebook Page Gutumdai, Facebook Page
ผูบ้ ริ โภค, Facebook Page Sadaos และเว็บไซต์ Sadaos.com อีกทั้งผูผ้ ลิตได้แชร์ ไปยังสื่ ออื่นที่ไม่ได้
เป็ นเจ้าของ 2 ช่ องทาง คื อเว็บ ไซต์ Kapook.com และ เว็บไซต์ Postjung.com นอกจากนั้นมี ผูอ้ ื่ น
สร้างเนื้ อหาให้ (Earned Media) ผ่านการแชร์ (Share) ทางสื่ ออื่นอย่างน้อย 2 ช่องทางคือ เว็บไซต์ที่
เกี่ยวข้องกับเนื้ อหาในรายการ เช่น เว็บไซต์ภาพยนตร์ ที่มีเนื้ อหาเกี่ยวข้องในรายการ และผูช้ มทัว่ ไป
เนื่ องจากผูผ้ ลิ ตรายการช่ อง Gutumdai มองว่าการทาสื่ อออนไลน์ที่ดีควรมีมากกว่าสื่ อเดี ยว โดยใช้
สื่ อ หลัก อย่าง Youtube เป็ นสื่ อกลางและใช้สื่ อ ออนไลน์ อื่น ๆเป็ นช่ องทางตัวเลื อก (Alternative
Channel) ในการเผยแพร่ เนื้ อหา ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ ฐิติกร สุ ทธิ สินทอง (2556) ที่พบว่า
การใช้ Youtube กับการสื่ อสารการตลาดของค่ายภาพยนตร์ GTH งานวิจยั พบว่า GTH ใช้กลยุทธ์
การตลาดแบบไวรัสเป็ นเครื่ องมือสื่ อสารการตลาด โดยการโฆษณาประชาสัมพันธ์ข่าวสารผ่านทาง
คลิ ป วีดีโอในเว็บ ไซต์ YouTube และแบ่ งปั นคลิ ป ไปยังเว็บ ไซต์ Social Media ทั้งทาง Facebook
และ Twitter ทาให้เกิ ดการแพร่ กระจายของคลิ ปต่อๆ กันไปเป็ นวงกว้าง เป็ นไปตามลักษณะของ
Viral Marketing
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นอกจากนี้ ยงั พบว่ารายการส่ วนใหญ่ในช่อง Gutumdai มีการกระตุน้ ให้ผชู ้ มมีส่วนร่ วมใน
รายการ 2 วิธี คือ การพู ดคุ ยในช่ องความคิ ดเห็ น (Comment) และการกระตุน้ ให้ผูช้ มมีการโหวต
ลงคะแนน (Vote) โดยผูด้ าเนิ น รายการได้พู ดถึ งวิธีก ารร่ วมแสดงความคิ ดเห็ นร่ วมและสนุ ก ใน
รายการอย่างชัดเจนในระหว่างดาเนิ นรายการ ซึ่ งสอดคล้องกับ แนวทางการทาการตลาดดิจิตอล
ของ Wertime and Fenwick (2008) ที่ ก ล่ า วว่า อย่าปล่ อ ยให้ ผู ช้ มเป็ นเพี ย งผู ร้ ั บ สารที่ นิ่ ง เงี ย บอี ก
ต่อไป นักการตลาดยุคนี้ ตอ้ งพยายามโน้มนาให้ผบู ้ ริ โภคมีความรู ้สึกร่ วม และรวมคนเหล่านี้ มาเป็ น
ผูร้ ่ วมวง เพราะเขาอาจจะเป็ นผูจ้ ุดประกายความคิดก็ได้
อีกทั้งพบว่าการตั้งชื่ อคลิปวีดีโอแต่ละคลิปนั้นมีผลต่อยอดผูช้ ม ซึ่ งผูผ้ ลิตมีวธี ี ในการตั้งชื่ อ
คลิปวีดีโอจากชื่อที่เป็ นกระแสหรื อที่เป็ นที่คน้ หาของผูใ้ ช้ Youtube ในระยะเวลานั้น ซึ่ งสิ่ งนี้จะมีผล
ต่อการค้นหาคลิปวีดีโอจากวีดีโอแนะนา (Recommend Video) รวมไปถึงการค้นหา (Search) ที่ผใู ้ ห้
สัมภาษณ์กล่าวว่ายอดผูช้ มที่ได้มากที่สุดนั้นมาจากการค้นหาวีดีโอ และการ Tags ซึ่ งสอดคล้องกับ
แนวคิดของ ภาสกร เรื องรอง (2558) ที่กล่าวว่า Web 3.0 เป็ นยุคแห่ งการเชื่ อมโยงความรู ้ คุณสมบัติ
ที่เด่นชัดคือความอัจฉริ ยะหรื อ ระบบ AI (Artificial Intelligence) หรื อเรี ยกว่าปั ญญาประดิษฐ์ทาให้
สามารถคาดเดาพฤติกรรมและวิเคราะห์ตามความต้องการของผูใ้ ช้งานเว็บ ไซต์ได้เป็ นอย่างดี และ
เป็ นระบบที่ มี ก ารเชื่ อมข้ อ มู ล ต่ า งๆ (Semantic Web) ทั้ งที่ อ ยู่ ใ นเว็ บ ไซต์ ข องผู ้พ ั ฒ นาและ
แหล่งข้อมูลอื่นๆ ให้มีความสัมพันธ์กนั ซึ่ งจะทาให้ระบบฐานข้อมูลมีขนาดใหญ่มาก แต่สามารถ
ค้นหาข้อมู ลที่ ตอ้ งการได้ง่ายและเร็ วขึ้ นไม่ว่าจากฐานข้อมู ลใด (Global Repository of Data) เช่ น
การ Tagใน Youtube เป็ นต้น และยังสอดคล้องกับ คุ ณ สมบัติข องเว็บ ไซต์ Youtube ดังนี้ (Duffy,
2008; ธัญธัช นันท์ชนก, 2558) 1) มีการใส่ Tags เป็ นการใส่ คาสั้นๆ ที่เป็ นคียเ์ วิร์ดสาหรับคลิปนั้นๆ
โดยมีส่วนช่วยในการค้นหาของผูช้ ม 2) มีวีดีโอที่เกี่ยวข้อง (Related Video) เพื่อนาเสนอคลิปวีดีโอ
ที่เกี่ยวข้องให้กบั ผูร้ ับชมโดยอัตโนมัติโดยการค้นหาจากการ Tags
และผลการวิจยั เชิงปริ มาณจากกลยุทธ์การสื่ อสารการตลาดตามแนวคิดการสร้างเนื้อหาโดย
ผูบ้ ริ โภคของ Wertime and Fenwick (2008) พบว่าช่ อง Gutumdai มีความจริ งใจและมีความเข้าใจ
กับลักษณะพื้นฐานของลักษณะเว็บไซต์ Youtube ทั้งหมด คิดเป็ นร้อยละ 100 รองลงมาคือ การนา
ความเห็ น ของผูบ้ ริ โภคมาใช้ป ระโยชน์ ในรายการ คิ ดเป็ นร้ อยละ 66.66 โดยรายการที่ ผูผ้ ลิ ตน า
ความเห็ นของผูบ้ ริ โภคมาใช้ประโยชน์มากที่ สุดได้แก่ รายการผูบ้ ริ โภคและรายการเปิ ดหน้าหนัง
และรายการภายในช่อง Gutumdai มีการเปิ ดโอกาสให้ผชู ้ มมีส่วนร่ วมในรายการและใช้กลยุทธ์การ
โหวตลงคะแนน คิดเป็ นร้อยละ 33.33 โดยรายการที่เปิ ดโอกาสให้ผูช้ มมีส่วนร่ วมและใช้กลยุทธ์
การโหวตลงคะแนน คือรายการเปิ ดหน้าหนัง ส่ วนรายการผูบ้ ริ โภคและรายการชิมลางตัวอย่างใหม่
ไม่ มีการเปิ ดโอกาสให้ผูช้ มมี ส่วนร่ วมและใช้กลยุทธ์การโหวตลงคะแนนเลย น้อยที่ สุดคือ การ
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เลือกใช้คนดังมาโปรโมท คิดเป็ นร้อยละ 6.66 โดยรายการที่มีการใช้คนดังมาโปรโมทคือรายการ
ชิมลางตัวอย่างใหม่เพียงรายการเดียว โดยมีแรพเอก นักร้องแรพ (Rapper) ที่มีชื่อเสี ยงจาก Youtube
มาร่ วมในรายการเพียง 1 คลิป แต่คลิ ปดังกล่ าวกลายเป็ นคลิ ปยอดนิ ยมอันดับที่ 1 ภายในช่ อง คือ
คลิป ชิมลางตัวอย่างใหม่: พรหมจรรย์ สวยพันธุ์สยอง ซึ่งมียอดผูช้ มถึง 3,888,490 ครั้ง
ทาให้ผวู ้ จิ ยั สามารถสรุ ปว่ากลยุทธ์การสื่ อสารที่ช่อง Gutumdai ใช้แล้วเกิดประสิ ทธิ ภาพคือ
1) การนาเสนอเนื้ อหามี ล ัก ษณะสั้ นเรี ย บง่ าย (Keep it Short and Simple) ที่ พ บว่า
รายการชิ มลางตัวอย่างใหม่ที่เป็ นรายการยอดนิ ยมที่มีการนาเสนอเนื้ อหาภาพยนตร์ เพียงเรื่ องเดียว
ต่อตอนเท่านั้น โดยตอนที่มีมียอดผูช้ มสู งสุ ดมีถึงถึง 3,888,490 ครั้ง ขณะที่รายการเปิ ดหน้าหนังมี
เนื้อหาภาพยนตร์ มากกว่า 1 เรื่ อง ตอนที่มียอดผูช้ มสู งสุ ดมีเพียง 29,696 ครั้ง ส่ วนรายการผูบ้ ริ โภคมี
ข้อมูลสิ นค้าให้เปรี ยบเทียบกันมากกว่า 1 ชิ้ น มียอดผูช้ มสู งสุ ด 112,190 ครั้งเท่านั้น ซึ่ งสอดคล้อง
กับการวิจยั เชิ งปริ มาณพบว่าช่ อง Gutumdai ใช้กลยุทธ์ การนาเสนอเนื้ อหามี ลกั ษณะสั้นเรี ยบง่าย
(Keep it Short and Simple) ทั้งหมด คิ ดเป็ นร้ อยละ 100 ตามแนวคิดของ Miller (2011) ที่ ก ล่ าวว่า
สิ่ งหนึ่ งที่สามารถฆ่าวีดีโอของคุณเลยคือการทาให้มนั ยาวเกิ นไป เนื่ องจากผูช้ มในยุคสมัยนี้ จะจด
จ่อกับ สิ่ งหนึ่ งเพี ยงแค่เวลาสั้ นๆ แต่ ไม่ค วรทาให้มนั สั้ นเกิ นไปหรื อไม่ ควรให้จบเร็ วเกิ นไปกว่า
เนื้ อหาที่นาเสนอ และไม่จาเป็ นต้องลงทุนเยอะไปกับวีดีโอใน Youtube เนื่ องจากจะทาให้ดูต้ งั ใจ
เกิ นไปและสาหรับโลกออนไลน์มนั จะดู แย่มาก ดังนั้นแค่ยืนพูดกับกล้องแค่น้ นั ก็อาจจะเพียงพอ
แล้วสาหรับโลกออนไลน์
2) การนาเสนอเนื้ อหาในรายการที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มผูช้ ม เช่น ภาพยนตร์ ไทย สิ นค้า
ไทย เป็ นต้น ซึ่ งผูว้ จิ ยั สรุ ปได้จากคลิปรายการยอดนิ ยมภายในช่อง Gutumdai ที่ส่วนใหญ่มีเนื้ อหาที่
เกี่ยวข้องเพียงในประเทศไทย ผูว้ ิจยั พบว่า คลิปยอดนิยม 3 อันดับในรายการชิมลางตัวอย่างใหม่เป็ น
การนาเสนอตัวอย่างภาพยนตร์ ไทยทั้งหมด คือ อันดับที่ 1 ตอน พรหมจรรย์ สวยพันธุ์สยอง ที่มียอด
ผูช้ มถึง 3,888,490 ครั้ง อันดับที่ 2 คือ ตอนหลวงพี่แจ๊ส 4G มียอดผูช้ ม 742,359 ครั้ง และอันดับที่ 3
คือ เรื่ อง อาบัติ มียอดผูช้ ม 465,215 ครั้ง ส่ วนรายการเปิ ดหน้าหนัง 3 อันดับแรกนั้นมีภาพยนตร์ ไทย
อยูใ่ นเนื้ อหาทั้งหมด คือ ตอนสัปดาห์ที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2559 ที่มีภาพยนตร์ ที่น่ารับชมมากที่สุดคือ
เรื่ อง หลวงพี่แจ๊ส 4G ซึ่ งเป็ นภาพยนตร์ ไทย รองลงมาคือ เปิ ดหน้าหนังสัปดาห์ที่ 12 พฤศจิกายน
พ.ศ. 2558 มียอดผูช้ ม 6,185 ครั้ง ซึ่ งมีภาพยนตร์ ไทย 3 เรื่ องคือ พรหมจรรย์ สวยพันธุ์สยอง, Love
Next Door 2 และ Father and Son อันดับที่ 3 คือ เปิ ดหน้าหนังสัปดาห์ที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2559 มี
ยอดผูช้ ม 4,074 ครั้ง ซึ่ งมีภาพยนตร์ ไทย 2 เรื่ องคือ อวสานโลกสวย และ กระสื อครึ่ งคน
3) การนาเสนอเนื้ อหาที่กาลังเป็ นที่พูดถึง หรื อ Talk of the Town ในขณะนั้น ซึ่ งสิ่ ง
นี้ จะมี ผ ลต่ อ การค้น หาคลิ ป วี ดี โ อจากวี ดี โ อแนะน า (Recommend Video) รวมไปถึ งการค้น หา
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(Search) ของผูช้ ม เช่ น คลิ ปรายการชิ มลางตัวอย่างใหม่ตอน พรหมจรรย์ สวยพันธุ์สยอง ที่มียอด
ผูช้ มถึง 3,888,490 ครั้ง ซึ่ งขณะในนั้นตัวอย่างภาพยนตร์ เรื่ องนี้ กาลังเป็ นกระแสในโลกออนไลน์
เนื่ องจากมี ล ัก ษณะที่ วาบหวิวและไม่ เหมาะกับ เด็ ก ซึ่ งไม่ ส ามารถรั บ ชมได้ตามสื่ อทั่วไป หรื อ
รายการผูบ้ ริ โภคตอนที่มีผชู ้ มมากที่สุดคือ ตอนเปรี ยบเทียบถุ งยางอนามัยตราสิ นค้าระหว่าง Durex
และ Okamoto ที่ในขณะนั้นถุงยางอนามัย Okamoto กาลังจะเข้ามาตีตลาดในเมืองไทยและโฆษณา
ว่าเป็ นถุงยางอนามัยที่บางที่สุดจึงเกิดเป็ นกระแสในโลกออนไลน์ช่วงเวลานั้น
4) การให้ความบันเทิงและสนุ กแก่ผชู ้ มโดยใช้ผดู ้ าเนินรายการที่มีชื่อเสี ยง ซึ่ งผูว้ ิจยั
พบว่าคลิปยอดนิ ยมอันดับ 1 ของช่ อง Gutumdai ที่มียอดผูช้ มถึง 3,888,490 ครั้ง มีการนาบุคคลที่มี
ชื่ อเสี ยงเป็ นแขกรั บ เชิ ญ ในรายการและสร้ างความบันเทิ งและสนุ ก ให้แก่ ผูช้ มได้เป็ นอย่างดี แต่
พบว่าผูผ้ ลิ ตใช้ก ลยุท ธ์ การนาบุ คคลที่ มี ชื่ อเสี ยงมาใช้น้อยที่ สุ ด ท าให้ผูว้ ิจยั สรุ ป ได้ว่าผูผ้ ลิ ตอาจ
ต้องการรั กษาต้นทุ น การผลิ ตที่ ต่ าเอาไว้ ซึ่ งการนาบุ ค คลที่ มี ชื่อเสี ย งมาร่ วมในรายการอาจจะมี
ต้นทุนการผลิ ตที่สูงกว่าปกติหลายเท่าตัว ขณะที่คลิ ปยอดนิ ยมอันดับ 2 ของช่ อง Gutumdai ที่ไม่มี
แขกรับเชิญกลับมียอดผูช้ มเพียง 1,001,203 ครั้ง
5.2.3 แหล่ ง ที่ ม าของรายได้ ในการผลิ ต รายการโทรทั ศ น์ ผ่ า นเว็ บ ไซต์ Youtube จาก
โปรแกรมพันธมิตร Youtube
จากการวิจยั พบว่าช่อง Gutumdai ได้รับรายได้ 2 ช่องทางคือ รายได้จากโฆษณาและรายได้
จาก Paid Subscription หรื อ Youtube Red โดยช่ อ ง Gutumdai ได้รับ รายได้จ ากโฆษณาทั้ง หมด
ตั้ง แต่ ก่ อ ตั้ง ช่ อ งเมื่ อ วัน ที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 ถึ ง วัน ที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2559 เป็ นจ านวน
121,735 บาท และทาง Youtube ได้แบ่งสัดส่ วนรายได้จากโฆษณาในอัตราส่ วน ร้อยละ 55.33 จาก
รายได้โฆษณาทั้งหมด ในขณะที่เว็บไซต์ Youtube รับส่ วนแบ่งรายได้จากโฆษณาในอัตราส่ วนร้อย
ละ 44.67 ซึ่ งสอดคล้องกับหลักการรับส่ วนแบ่งรายได้จากโปรแกรมพันธมิตร Youtube ของ ธัญธัช
นันท์ชนก (2558) ที่ กล่ าวว่า ส่ วนแบ่งรายได้ที่ผูผ้ ลิ ตจะได้รับจากโปรแกรมพันธมิ ตรไม่สามารถ
บอกเป็ นเปอร์ เซ็ นต์หรื อตัวเลขได้ตายตัว แต่ตวั เลขโดยประมาณอยู่ที่ 55% จากค่าโฆษณาที่ ทาง
Youtube ได้รับ โดยทาง Youtube ไม่ได้รับรับประกันว่าส่ วนแบ่งของเราจะได้เท่าไหร่ เพราะรายได้
จะมาจากส่ วนแบ่งของค่าโฆษณาที่เกิ ดขึ้นเมื่อมีผูช้ มวีดีโอของเรา หรื อมีคนคลิ กดู โฆษณาในช่ อง
ของเรา ซึ่ งเป็ นผลให้ ผู ผ้ ลิ ต รายการโทรทัศ น์ ช่ อ ง Gutumdai ได้รับ รายได้จากโฆษณาทั้งหมด
67,347.99 บาท คิดเป็ นร้อยละ 99.99 จากรายได้ของผูผ้ ลิต ขณะที่รายได้จาก Paid Subscription มี
เพียง 8.22 บาท คิดเป็ นร้อยละ 0.01โดยมาจากผูช้ มในประเทศสหรัฐอเมริ กาเท่านั้น ซึ่ งสอดคล้อง
กับ แหล่ ง ที่ ม ารายได้ข อง (ธัญ ธัช นัน ท์ช นก, 2558; Youtube, 2016c) ที่ ก ล่ า วว่า ผูต้ ิ ด ตาม (Paid
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Subscription) คือการหารายได้จากช่องประเภทที่ตอ้ งชาระเงินสมัครสมาชิ กถึงจะดูได้ โดยที่เจ้าของ
ช่ องจะต้องตั้งสถานะของช่ องในรู ปแบบของชาระเงิน (Paid Channel) ที่ เรี ยกว่า Youtube Red ซึ่ ง
ในระบบนี้ ซึ่งปัจจุบนั Youtube Red มีให้บริ การเฉพาะในสหรัฐอเมริ กาเท่านั้น
และพบว่ารายการที่สร้างรายได้ให้กบั ผูผ้ ลิตมากที่สุดตั้งแต่ก่อตั้งช่องเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม
พ.ศ. 2558 ถึงวันที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2559 คือ รายการชิ มลางตัวอย่างใหม่สร้างรายได้เป็ นจานวน
58,317.25 บาท คิดเป็ นร้อยละ 86.7 รองลงมาคือรายการผูบ้ ริ โภค และรายการเปิ ดหน้าหนัง จานวน
623.49 บาท และ 263.3 บาท คิดเป็ นร้อยละ 0.9 และ 0.3 ตามลาดับ ส่ วนคลิ ปวีดีโอที่ สร้ างรายได้
ให้กบั ผูผ้ ลิ ต 3 อันดับแรกมาจากรายการชิ มลางตัวอย่างใหม่ท้ งั หมด ได้แก่ ชิ มลางตัวอย่างใหม่ :
พรหมจรรย์ สวยพันธุ์สยอง, ชิมลางตัวอย่างใหม่: Scouts Guide to the Zombie Apocalypse และชิม
ลางตัวอย่างใหม่: หลวงพี่แจ๊ส 4G...จะดีหรื อเปล่า ? จานวน 48,067 บาท, 3,087.53 บาท และ 2,814
บาทคิดเป็ นร้อยละ 72, 4.6 และ 4.2 ตามลาดับ โดยทั้ง 3 คลิปนี้ มียอดผูช้ มอยูท่ ี่ 3,888,490, 306,215
และ 1,001,203 ตามลาดับ ซึ่ งทาให้ผวู ้ ิจยั สรุ ปได้ว่า ยอดผูช้ มในแต่ละคลิ ปที่สูงนั้นจะมีผลต่อการ
สร้ างรายได้ที่สู งเช่ นกัน แต่ ข้ ึ นอยู่กบั สองปั จจัย คื อ จานวนครั้ งในการปรากฏของโฆษณา และ
ประเภทของโฆษณาที่ต่างกัน ซึ่ งโฆษณาแต่ละประเภทจะมีประสิ ทธิ ภาพการสร้างรายได้ที่แตกต่าง
กัน
ประเภทของโฆษณาที่ สร้ างรายได้ให้ช่อง Gutumdai มากที่สุ ด 3 อันดับแรกคือ โฆษณา
วีดีโอแบบข้ามได้ในรู ปแบบประมูล จานวน 106,199 บาท คิดเป็ นร้อยละ 87.23, โฆษณาแบบดิ ส
เพลย์ในรู ปแบบประมูล และโฆษณาวีดีโอแบบข้ามได้ในรู ปแบบสงวนไว้ จานวน 13,409.88 และ
1,389.96 บาท คิดเป็ นร้อยละ 11.01 และ 1.14 ตามลาดับ และพบว่าจานวนการแสดงโฆษณามาก
ที่สุดได้แก่ โฆษณาแบบดิ สเพลย์ในรู ปแบบประมู ล จานวน 1,396,816 ครั้ง คิดเป็ นร้ อยละ 67.39
รองลงมาคือ โฆษณาวีดีโอแบบข้ามได้ในรู ปแบบประมูล และ โฆษณาวีดีโอแบบข้ามได้ในรู ปแบบ
สงวนไว้ จ านวน 664,864 และ 6,509 คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 32.07 และ 0.31 ตามล าดับ ส่ ว นประเภท
โฆษณาที่แสดงความถี่นอ้ ยที่สุดได้แก่โฆษณาวีดีโอแบบข้ามไม่ได้ในรู ปแบบสงวนไว้ คิดเป็ นร้อย
ละ 0.00 ซึ่ งสอดคล้องกับ การเก็บ ข้อมู ล จากตารางถอดรหัส ในระหว่างรั บชมการราย โดยพบว่า
ประเภทโฆษณาที่ปรากฏระหว่างการรับชมมากที่สุดคือโฆษณาซ้อนทับ (Overlay Ads) คิดเป็ นร้อย
ละ 80 รองลงมาคือโฆษณาแบบดิ สเพลย์ (Display Ads) คิดเป็ นร้อยละ 53.33 ส่ วนโฆษณาวีดีโอ
แบบข้ามได้และโฆษณาวีดีโอแบบข้ามไม่ได้ไม่ปรากฏจากการรับชมเลย ซึ่ งทาให้ผวู ้ ิจยั สรุ ปได้ว่า
ประเภทโฆษณาที่มีประสิ ทธิ ภาพในการสร้างรายได้มากที่สุดของช่อง Gutumdai คือ โฆษณาวีดีโอ
แบบข้ามได้ในรู ปแบบประมูล ที่ สร้ างรายได้ให้ช่องเป็ นอันดับที่ 1 แต่จานวนครั้งในการปรากฏ
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น้อยกว่าโฆษณาแบบดิสเพลย์ในรู ปแบบประมูลเกือบสองเท่าตัว ในขณะที่โฆษณาแบบดิสเพลย์ใน
รู ปแบบประมูลที่มีจานวนการปรากฏสู งที่สุด แต่สร้างรายได้เพียงอันดับที่ 3 เท่านั้น
อี กทั้งยังพบว่าประเทศที่ สามารถสร้ างรายได้จากโฆษณาให้ช่ อง Gutumdai มากที่ สุ ด 3
อันดับคือประเทศไทย, สหรัฐอเมริ กา และเกาหลี
5.2.4 ปัญหาและอุปสรรคในการสร้ างรายได้ ผ่านเว็บไซต์ Youtube
จากการวิจยั พบว่า ผูผ้ ลิตรายการโทรทัศน์ช่อง Gutumdai มีอุปสรรค 3 ส่ วน ส่ วนแรกพบว่า
มีปัญหาทางด้านการผลิต (Production) เพียงในช่วงแรก เนื่ องจากมีอุปกรณ์ในการถ่ายทาเพียงกล้อง
1 ตัวและไมโครโฟนอีก 1 ตัวเท่านั้นทาให้คุณภาพการผลิตในช่วงแรกนั้นต่ากว่ามาตรฐานแต่ได้มี
การพัฒนาทางด้านการผลิตอย่างต่อเนื่ อง และผูผ้ ลิตนารายได้ที่ได้จากโปรแกรมพันธมิตร Youtube
มาลงทุ นซื้ ออุ ปกรณ์ ในการถ่ ายทาโดยผูผ้ ลิ ตกล่ าวว่าในขณะนี้ อุปกรณ์ ได้คุณภาพตามมาตรฐาน
ตามที่ตอ้ งการแล้ว
ส่ วนที่ ส องคื อ ไอเดี ย หรื อความคิ ด สร้ างสรรค์ ที่ จ ะผลิ ต รายการตอนใหม่ ๆ นั้น หมดไป
เนื่ องจากการสร้างเนื้ อหาใหม่ๆนั้นมาจากคุณหงษ์ชยั เพียงผูเ้ ดียว ซึ่ งสอดคล้องกับ (Cropley 1966;
Davis & Rimm, 1994; Razilk, 1972; Torrance, 1962) ที่ ก ล่ า วว่ า ความคิ ด สร้ า งสรรค์ น้ ั นเป็ น
ศักยภาพของแต่ละบุคคลที่ลอกเลียนแบบกันไม่ได้ และบุคคลที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพทางด้านนี้
จะมีลกั ษณะที่แตกต่างไปจากบุคคลอื่น ผูท้ ี่มีความคิดสร้างสรรค์สูงนั้นมีความคิดแปลกไปจากผูอ้ ื่น
โดยที่ผลงานของบุคคลที่มีความคิดสร้างสรรค์น้ นั จะไม่ซ้ าแบบใคร ซึ่ งตรงกับลักษณะของผูผ้ ลิ ต
ของช่อง Gutumdai ที่ไม่มีผใู ้ ดสามารถลอกเลียนแบบความสามารถในการคิดสร้างสรรค์ของผูผ้ ลิต
ซึ่ งผูผ้ ลิตกล่าวว่า ถ้าหากมีการจัดการที่ดีจะไม่มีปัญหา
ส่ ว นที่ ส ามคื อ ปั ญ หาด้า นลิ ข สิ ท ธิ์ ผูว้ ิจ ัย พบว่า ผูผ้ ลิ ต มี ปั ญ หาทางด้านความเข้าใจเรื่ อ ง
ลิ ขสิ ทธิ์ ในการอัพโหลดวีดีโอบน Youtube และความรวดเร็ วในการตรวจสอบลิ ขสิ ทธิ์ จากระบบ
Youtube ซึ่ งค่อนข้างล่าช้า อีกทั้งความช่วยเหลือจาก Youtube ในฐานะเป็ นสื่ อกลางในการเชื่อมโยง
ระหว่างผูผ้ ลิ ตและ Third Party น้อยเกิ นไป เนื่ องจาก Youtube ใช้ระบบ Content ID ซึ่ งเป็ นระบบ
อัตโนมัติทาให้การเชื่อมโยงของผูผ้ ลิตและเจ้าของลิขสิ ทธิ์ เกิดความผิดพลาดได้
จากการศึ ก ษาเรื่ อ ง กลยุ ท ธ์ ก ารสื่ อสารช่ อ ง Gutumdai เพื่ อ สร้ า งรายได้ ผ่ า นเว็ บ ไซต์
Youtube ในรู ปแบบรายการโทรทัศน์ ผูว้ ิจยั ได้พบข้อมูลที่จากการเก็บข้อมูลที่ผสมผสานที่เกี่ยวข้อง
กับ ช่ อง Gutumdai ท าให้ผูว้ ิจยั สรุ ป ได้ว่า สื่ อสังคม (Social Media) อย่าง Youtube สามารถสร้ าง
ชื่ อเสี ย งและสร้ างรายได้ให้ ก ับ ผูผ้ ลิ ตช่ อง Gutumdai และสามารถท าให้ รายการที่ ผลิ ต ออกไปสู่
สายตาผู ้ช มได้ ง่ า ยกว่ า สื่ อเก่ า (Traditional Media) เนื่ อ งด้ ว ยปั จ จัย ทางด้ า นสื่ อ (Media) และ
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เทคโนโลยี (IT) ที่เปลี่ยนไปอย่างมาก และมีตน้ ทุนที่ต่ ากว่า ซึ่ งสื่ อออนไลน์มีเครื่ องมือให้เลือกใช้
ได้มากมายโดยไม่เสี ยต้นทุนใดๆ และกระบวนการผลิตที่ไม่ซับซ้อน เป็ นผลให้ตน้ ทุนในการผลิ ต
ลดลง อีกทั้งสัดส่ วนรายได้ที่ผผู ้ ลิตเนื้ อหาได้รับจะมากขึ้น โดยต้นทุนในการผลิตต่อสัปดาห์ละของ
ช่อง Gutumdai ใช้ประมาณ 200 บาทเท่านั้น ทาให้ช่อง Gutumdai สามารถสร้างกาไรให้กบั ผูผ้ ลิ ต
ได้และอยู่รอดได้อย่างถูกวิธี และยังนารายได้ไปลงทุนต่อยอดทางด้านการผลิ ต (Production) เพื่อ
เพิ่มคุณภาพของรายการภายในช่อง โดยที่ผผู ้ ลิตยังเหลือรายได้นาไปใช้ในส่ วนอื่นต่อได้ โดยผูว้ ิจยั
สรุ ปได้วา่ ผูผ้ ลิ ตมีวิธีการลดรายจ่ายดังนี้ 1) การไม่เสี ยจ้างค่าบุคลากร เนื่ องจากการผลิตรายการใน
ช่อง Gutumdai มีผทู ้ ี่เกี่ยวข้องน้อยมาก รวมถึงผูผ้ ลิตมีความสามารถหลายด้านตั้งแต่การคิดรู ปแบบ
รายการ การดาเนิ นรายการด้วยตนเอง รวมไปถึ งการตัดต่ อรายการด้วยตนเอง 2) การไม่ เสี ย ค่ า
สถานที่ถ่ายทา เนื่ องจากมีการโฆษณาให้กบั สถานที่ถ่ายทา และพบว่าผูผ้ ลิตสามารถเพิ่มรายได้ใน
การสร้างเนื้ อหาที่ถูกใจและเป็ นกระแสสังคมในช่วงนั้นรวมไปถึงการนาบุคคลที่มีชื่อเสี ยงมาร่ วม
รายการ ซึ่ งจากผลการศึกษา พบว่าสามารถเพิ่มยอดผูช้ มได้เป็ นอย่างดี และเป็ นผลให้มีรายได้ที่สูง
มากขึ้น และแนวโน้มในอนาคตผูว้ จิ ยั มองว่าจะมีผผู ้ ลิตเนื้ อหาเพื่อสร้างรายได้ผา่ น Youtube มากขึ้น
เนื่ องจากมีช่องตัวอย่างที่ประสบความสาเร็ จให้เห็ นมากมาย อีกทั้งมีการอบรมจาก Youtube อย่าง
ต่อเนื่อง ซึ่ งอาจจะทาให้เป็ นกระแสสังคม หรื อค่านิยมของผูผ้ ลิตเนื้อหาในอนาคตได้
และจากการศึกษา ผูว้ จิ ยั มองว่าอาชี พการสร้างเนื้ อหาผ่าน Youtube เป็ นอาชี พที่ดี แต่ผวู ้ ิจยั
มองว่าควรจะทาเป็ นเพียงงานอดิเรกเท่านั้น ไม่ควรยึดเป็ นอาชี พหลัก เนื่ องจากเป็ นอาชี พที่มีรายได้
ไม่แน่นอน และในการผลิตใช้ข้ นั ตอนที่ตอ้ งมีทกั ษะพิเศษส่ วนตัวสู ง ซึ่ งในการผลิตจะมีตน้ ทุนที่สูง
แต่วธิ ี ที่ดีที่สุดคือ การผลิตเนื้ อหาให้ถูกใจผูช้ มเป็ นสิ่ งสาคัญที่สุดสาหรับผูผ้ ลิตในเว็บไซต์ Youtube
โดยเน้นถึ งกลยุทธ์การสื่ อสารที่ผวู ้ ิจยั พบว่ามีประสิ ทธิ ภาพสาหรับการผลิ ตเนื้ อหาเพื่อสร้างรายได้
ผ่าน Youtube 4 ข้อ คื อ 1) การน าเสนอเนื้ อหามี ล ัก ษณะสั้ น เรี ย บง่ าย (Keep it Short and Simple)
2) การนาเสนอเนื้ อหาในรายการที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มผูช้ ม 3) การนาเสนอเนื้ อหาที่กาลังเป็ นที่พูดถึ ง
หรื อ Talk of the Town ในขณะนั้น 4) การให้ความบันเทิงและสนุกแก่ผชู ้ มโดยใช้ผดู ้ าเนินรายการที่
มีชื่อเสี ยง

5.3 ข้ อเสนอแนะ
ผลการศึ ก ษาครั้ งนี้ ผูว้ ิจยั มี ข ้อเสนอแนะเพื่ อเป็ นประโยชน์ ต่อผูท้ ี่ เกี่ ยวข้องกับ การผลิ ต
รายการโทรทัศน์ผา่ น Youtube เพื่อสร้างรายได้ ดังนี้
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1) ผูผ้ ลิตควรติดตามข่าวสารและกระแสสังคมตลอดเวลา เพื่อนาเนื้ อหาจากกระแส
สังคมที่เป็ นที่นิยมใช้เป็ นเนื้ อหาที่ผลิตในรายการโทรทัศน์ เนื่ องจากการนาเนื้ อหาที่เป็ น Talk of the
Town เพิ่มยอดผูช้ มและเพิ่มรายได้เป็ นอย่างดี และจะมีผลต่อการค้นหาของผูช้ ม และวีดีโอแนะนา
(Recommend Video) ของ Youtube อีกด้วย เช่ น คลิ ป ผูบ้ ริ โภค Durex Vs. Okamoto และ คลิ ป น้ า
จับเลี้ยงสองตราสิ นค้าที่กาลังเป็ นกระแสในเชิงธุ รกิจ แต่ก็ไม่ควรที่จะนาเสนอช้าเกินไป
2) ผูผ้ ลิตควรมุ่งเน้นผลิ ตเนื้ อหารายการเกี่ยวกับภาพยนตร์ ไทยให้มากขึ้น เนื่องจาก
ผลการวิจยั พบว่ารายได้จากคลิปวีดีโอส่ วนใหญ่น้ นั มาจากรายการที่นาเสนอเกี่ยวกับภาพยนตร์ ไทย
3) ผู ผ้ ลิ ต ควรผลิ ต เนื้ อ หาที่ เป็ นสากลเพิ่ ม ขึ้ น เพื่ อ ขยายฐานภู มิ ศ าสตร์ ข องผู ้ช ม
โดยเฉพาะประเทศสหรัฐอเมริ กาเนื่ องจากจะสามารถเพิ่มรายได้ในส่ วนของ Paid Subscription ได้
เป็ นอย่า งดี หรื อ ผู ผ้ ลิ ต ควรจะใส่ ค าแปล (Subtitle) ฝั งไว้ใ นคลิ ป วีดี โอ เพื่ อ เพิ่ ม ฐานผู ช้ มที่ เป็ น
ชาวต่างชาติ
4) ผูผ้ ลิตควรเพิ่มกลยุทธ์ในส่ วนของการนาบุคคลที่มีชื่อเสี ยงมาร่ วมรายการในช่อง
ให้มากขึ้น เนื่องจากคลิปยอดนิยมอันดับที่ 1 ในช่อง Gutumdai มีการใช้กลยุทธ์ดงั กล่าว
5) ผู ท้ ี่ มี ส่ ว นเกี่ ย วข้อ งอย่า ง Youtube ควรจะมี ก ารอบรมผู ผ้ ลิ ต เพิ่ ม เติ ม เกี่ ย วกับ
กฎเกณฑ์ ข องโปรแกรมพัน ธมิ ต ร Youtube เนื่ อ งจากผูผ้ ลิ ต ยังขาดความรู ้ ค วามเข้าใจทางด้าน
กฎเกณฑ์และลิ ขสิ ทธิ์ ของ Youtube อย่างชัดเจน ท าให้ผูผ้ ลิ ตไม่สามารถสร้ างรายได้จากคลิ ปได้
อย่างเต็มประสิ ทธิ ภาพ

5.4 ข้ อเสนอแนะสาหรับการทาวิจัยครั้งต่ อไป
1) ในการศึ ก ษาครั้ งต่ อ ไปควรศึ ก ษาผู ้รั บ สาร (Receiver) ถึ ง ปั จ จัย ในการรั บ รายการ
โทรทัศน์ผา่ นเว็บไซต์ Youtube เพื่อการศึกษาที่ครอบคลุมทั้งกระบวนการสื่ อสาร
2) ในการศึกษาครั้งต่อไปควรศึกษาผูล้ งโฆษณาผ่านสื่ อออนไลน์ เช่ น Youtube ถึงปั จจัย
ในการเลือกลงโฆษณาช่ องใน Youtube รวมไปถึงประเภทของโฆษณาที่ผลู ้ งโฆษณาเลื อกลงผ่าน
Youtube
3) ในการศึกษาครั้งต่อไปควรศึกษา Social Media อื่นๆ นอกเหนือจาก Youtube ที่สามารถ
สร้างรายได้ให้กบั ผูผ้ ลิตเนื้อหาผ่าน Social Media ได้
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ภาคผนวก

ภาคผนวก ก
แนวคาถามที่ใช้ สัมภาษณ์ เชิงลึก (In-depth Interview)
ส่ วนที่ 1 คาถามส่ วนบุคคลของผู้ให้ สัมภาษณ์
ประวัติส่วนตัว
1) อาชีพในปัจจุบนั
2) ผลงานในอดีต
3) หน้าที่รับผิดชอบภายในช่อง Gutumdai
ส่ วนที่ 2 ทัศนคติของผู้ผลิตต่ อสื่ อออนไลน์
ความคิดเห็นต่อสื่ อออนไลน์ต่างๆในยุคปัจจุบนั
1) สื่ อออนไลน์ในยุค 3.0 และในยุคก่อน
2) ความคิดเห็นต่อ Youtube
3) ความคิดเห็นต่อโปรแกรมพันธมิตร Youtube
การผลิตรายการโทรทัศน์ผา่ น Youtube
1) จุดเริ่ มต้นในการผลิต
2) จุดประสงค์ในการสร้างช่อง Gutumdai
3) แผนในอนาคต
ส่ วนที่ 3 กลยุทธ์ ในการสื่ อสารเพื่อสร้ างรายได้
แนวคิด (Concept) รายการภายในช่อง Gutumdai
1) รายการผูบ้ ริ โภค
2) รายการเปิ ดหน้าหนัง
3) รายการชิมลางตัวอย่างใหม่
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กลยุทธ์การสื่ อสารกับผูช้ มของรายการภายในช่อง Gutumdai
1) วิธีการนาเสนอรู ปแบบรายการ
2) ความแตกต่างของวิธีการนาเสนอของผูด้ าเนิ นรายการระหว่าง Youtube กับโทรทัศน์สื่อ
เก่ากลยุทธ์การสื่ อสารการตลาด
การเพิ่มยอดผูช้ ม
ส่ วนที่ 4 แหล่งทีม่ าของรายได้
1) โปรแกรมพันธมิตร Youtube
2) อื่นๆ
ส่ วนที่ 5 ปัญหาและอุปสรรคในการทางาน
1) ด้านการผลิต
2) ด้านลิขสิ ทธิ์

ประวัตผิ ้เู ขียน
ชื่ อ ชื่ อสกุล

นายอิศราวุฒิ กิจเจริ ญ

ประวัติการศึกษา

นิเทศศาสตรบัณฑิต
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
ปี ที่สาเร็ จการศึกษา พ.ศ. 2555

ประสบการณ์ ทางาน

พ.ศ. 2555-2556
Associate Producer TV Program
ช่อง IN Channel
พ.ศ. 2556-2557
Graphic Designer ฝ่ ายการตลาด
บริ ษทั หาดทิพย์ จากัด (มหาชน)
พ.ศ. 2557-2559
Creative รายการ Vogue Who’s on Next
Season 1 และ Season 2
Creative รายการ The Face Thailand Season
Season 1 และ Season 2
พ.ศ. 2559-ปัจจุบนั
Brand Integration Supervisor
รายการ The Bachelor Thailand Season 1
Brand Integration Supervisor
รายการ The Face Thailand Season 3

